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ALGUMAS PALAVRAS SOBRE
OS BOTOCUDOS

l

Entre as tribos indígenas do Brasil, existem ainda hoje algumas
cujos nomes são apenas conhecidos na Europa. Mesmo entr:e a costa
oriental e as montanhas de Minas Gerais, na grande faixa de matas
virgens que se estende do Rio de Janeiro à baía de Todos os Santos,
isto é, entre os paralelos de 13 a 23 graus de latitude sul, vivem
diversas hordas errantes de selvagens, sobre as quais até agora muito
pouco sabemos.
Entre elas se distinguem particularmente os Botocudos por diferenças muito características. Até aqui nenhum viajante forneceu informações precisás sobre os índios desse ramo 4 69. Blumenbach fez menção dêles em seu tratado de Generis humani varieta·te nativa, e Mawe•
também incidentemente a eles se refere; apenas eram conhecidos nos
primeiros tempos pelos nomes de "Aimorés", "Aimborés" ou ''Amburés". Mawe, em sua carta, limita-se a indicar de rr1odo geral a· região ·
por éles habitada como sendo pátria dos índios antropófagos. Como .
em Minas Gerais, província onde ele esteve, estava-se em luta aberta
com os Botocudos, não lhe foi possível observá-los de modo a colher
dados precisos.
(*)

J . MAWE's

~ravels

in. the interior of Brazil, p . 171.

(•69 ) As observações de Wied representam. efetivamente, não só um dos primeiros,
como o mais copioso estudo sério &obre a raça e a lfngua dos lndfgenas universalmente
conhecidos pela alcunha de Botocudos. . Após éle, com observações próprias, versaram
o mesmo tema alguns outros autores, · entre os quais merece especial referência A.
Salnt-Hllaire (VOflage dana les pr011. de Rio de Janeiro et Minas Geraea, Paris, 18 30).
A Revida do Inatitu.to Histórico e Geográfico Brasileiro Inseriu também duas interessantes contribuições, da lavra de Hermen.
A. Barboza d ' Almeida (tomo VIII, 1846, p.
•51-2) e M. Jomard (XI, 18,7, p. 107-18).
Com referência particularmente à lingua,
há na Biblioteca Nacional, .segundo Informa C. Loukotka (Rev. Arch. Munic. São P.aulo,
LIV, 1939, p. 168), um manuscrito Inédito de Ch. Fr. Hartt, seido de nossos dias
a contribuição de Simões da Silva (Anais (l,o XX Congr. dos Americanistas, 1, p. 61-84),
que se ocupou dos remanescentes das velhas raças residentes na região do alto Rio
Doce e conhecidos por fndlos Crenaques. Aos que movidos pela leitura desse magnifico
capitulo da presente obra tenham tnterêsse em aprofundar-se no estudo do assunto, recomendamos a Bibliografia crítica da Etnologia brasileira de Herbert Baldus, contribuição
preciosa às comemorações culturais que assinalaram o IV Centenário da cida<!e de São Paulo.
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A princípio foram os Aimorés extremamente perigosos para os
estabelecimentos ainda fracos dos portugueses; mais tarde, porém,
foram eles vigorosamente repelidos para o interior das matas, onde
ainda hoje existem com o nome de Botocudos. Na History of Brazil
de Southey e na Corografia Brasílica acham-se descrições das repetidas
devastações praticadas por esses selvagens em vários lugares, particularmente em Porto Seguro, Santo Amaro e Ilhéus. Dos Aimorés
que habitavam o rio Ilhéus resta apenas um último vestígio, a saber
alguns velhos, conhecidos com o nome de "Guerens" e moradores no
rio Itaípe, ou Taípe. Não obstante, os nomes Aimorés e Botocudos
continuam a despertar nos europeus sentimentos de horror e de repulsa,
em virtude da crença de serem antropófagos. O nome de botocudos
lhes vem de usarem, no lábio e nas orelhas, uma. grande cavilha de
madeira, à semelhança de batoque, que é como chamam os portugueses
as rolhas de barril. Eles mesmos a si se chamam engereckmung•
e têm grande aversão a que os chamem de botocudos. Apesar de
terem sido expulsos do litoral marítimo, ficou-lhe ainda, como abrigo
seguro e tranqüilo, uma enorme extensão de florestas impenetráveis.
Atualmente ocupam uma área, paralela à costa e dela distante muitos
dias de viagem, entre 15 e l 9Y2 graus de latitude sul, ou seja entre o
rio Pardo e o rio Doce. 11antêm-se em comunicação, entre esses dois
rios, ao longo das fronteiras de Minas Gerais; mais para a costa,
porém, acham-se outras tribos, como os Patachós47 º e os M achacalis.
Para oes te os botocudos se estendem até os limites da zona habitada
de Minas Gerais; Mawe dilata suas posições mais avançadas até as
cabeceiras do rio Doce, perto de São José da Barra Longa. Tanto
em Minas Gerais como no rio Doce vive-se em guerra contra eles; em
tempos passados, eram os paulista~ (habitantes da capitania de São
Paulo) os seus piores inimigos. No rio Grande de Belmonte, até
Minas Novas, acham-se famílias de botocudos vivendo em perfeita
tranqüilidade. Cada horda ~em o seu chefe (que os portugueses chamam "capitão") que é mais ou menos considerado, de acórdo com as
suas qualidades guerreiras. Mais para o norte, na margem direita
do rio Pardo, mantêm disposições hostis; suas sedes principais são,
porém, as grandes matas virgens de ambas as margens do rio Doce
e do Belmonte. Nessas matas erram eles livremente, e não raro
chegam até as proximidades da costa, pelo rio São Mateus.
( *)

O "e" no começo das palavras quase não se ouve.

(470) No texto de Wied o nome desta tribo aparece aqui, como na maioria das
vezes, grafado "Patacho" sem o acento necessário às palavras portuguesas oxítonas.
Não deve haver dúvida, porém, que a acentuação predominante deva cair na última
silaba do · vocábulo, como se infere das inúmeras analogias existentes entre nomes
de outras tribos (verbi uratia. Cotaxós, Caiapós, Capoxós, etc.) e, de modo mais decisivo,
da grafia "Patachós " ou " Patataschós", adotada pelo autor, na epigrafe do vocabulário
referente à tribo, encontrado no final da obra.
Ademais, a pronúncia oxitona é a
adotada pelos nossos escritores de mais autoridade, como Rodolfo Garcia e outros, donde
ter-se aqui como a legítima.
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Tais são as regiões atualmente habitadas pelos índios desse ramo.
Southey, em sua "History of Brazil", reuniu tudo quanto deixaram
os jesuítas e outros escritores sõbre sua velha história; vê-se que foram
sempre considerados como os mais ferozes de todos os tapuias, opinião
que ainda hoje firmemente sobrevive.
A natureza dotou esses índios de boa compleição, sendo eles mais
bem conformados e mais belos do que os das demais tribos. Apresentam, em geral, estatura mediana, não obstante apresentarem alguns
•
porte mais avantajado. São fortes, em regra largos de peito e espadaúdos, mas sempre bem proporcionados; mãos e pés delicados. Como
nos outros grupos, têm traços fisionômicos muito salientes, as maçãs
do rosto grandes, o rosto às vézes achatado, mas, ainda assim, não
de raro bastante regular; olhos, na sua maioria, pequenos, às vézes
grandes, mas em geral pretos e vivos; lábios e nariz de ordinário
grossos. Consta que também alguns existem com olhos azuis, referindo-se a propósito o caso da mulher de um chefe do Belmonte, tida
como de grande beleza pelos seus conterrâneos. Barbot acredita que
entre os Gabilis a maioria das mulheres tem olhos azuis•, o que não
é todavia verossímil.
O nariz é forte, quase sempre direito, levemente arqueado, curto,
de narinas mais ou menos dilatadas; há poucos casos em que é muito
saliente. Entre eles observam-se, não obstante, como em nós, muitas
e acentuadas d~ferenças fisionômicas, o que não impede que o tipo fundamental mais ou inenos se conserve. A testa inclinada para trás
não representa um seguro caráter distintivo••.
A cor dos Botocudos é um bruno avermelhado, ora mais claro; ora
mais escuro; há entre eles indivíduos quase perfeitamente brancos,
e até de . faces coradas; nunca encontrei, porém, exemplos de cor tão
escura quanto dizem certos- escritores, mas, pelo contrário, são freqüentes os de cor bruno-amarelada. Os cabelos são fortes, pretos como
carvão, duros e lisos; os pêlos do corpo, finos e ignalmente rijos;
na variedade esbranquiçada os cabelos são bruno-enegrecidos. Muitos
raspam as sobrancelhas e a barba, enquanto outros as deixam crescidas, ou ap~nas aparam-nas; as mulheres não toleram nenhum pêlo no
corpo. Os dentes são-lhes bem conformados e alvos. Perfuram as
orelhas e os lábios inferiores introduzindo no orifício um pedaço cilín(*) BARJIOT, em sua Relation of the Province of Gtt iana , diz dos Ga bllls : " The
eyes of the women for the most part blue". BARRERE, pelo contrário, nada diz a respei~o.
(**) Vide V ATER, na 3.ª parte, 2.• Abtbeilung, de Mithrídates, p. 311.
Para
dar idéia da configuração flsionômlca dos Botocudos, há deles numerosas figuras na
estampa 17 do meu atlas (edição in 4. 0 ) , e também, ultimamente, em Sir WILLIAM
0 NSELEY, Travels in vario-us countries of the East ; more par ticulary P ersia, vol. I,
p. 16 e ss., onde há figura de um botocudo que, pela fi sionomia, parece uma velha
matrona, e~ que se vê um tanto mal a deformação das orelhas e do lábio inferior,
mas com uma cabeleira créspa, coisa que jamais se observa em qualquer raça pura

sul-americana.
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drico de pau• que vão substituindo por outros cada vez mais grossos,
de modo a adquirirem um aspecto estranho e repulsivo. Como essa
deformação lhes confere uma característica tão frisante, parece-me
vantajoso dar informações pormenorizadas sobre esse assunto, baseando-me já nas minhas próprias observações, já no que, a seu respeito,
disseram escritores de fé.
A vontade do pai é que decide do momento em que a criança
deve sofrer a operação e receber a ornamentação peculiar à sua
tribo; isso acontece de ordinário dos sete aos o~to anos, às vezes até
antes. Estiram-se pela ponta o lobo da orelha· e o lábio inferior,
fazendo-se então neles por meio de um pau duro e pontiagudo, um
orifício, onde se coloca depois um pequeno pedaço de madeira, que
vai sendo pouco a pouco substituído por outros progressivamente
maiores, até que os lobos das orelhas e o lábio inferior adquiram um
tamanho descomunal. Como se torna horrível a sua fisionomia com
semelhantes orelhas e lábio, pode concluir-se do tamanho do batoque
representado na figura 4 da I3.ª estampa de meu atlas.
Não há exagero nessa figura, porquanto eu medi uma destas placas
cilíndricas no chefe Querengnatnuque ("Kerengnatnuck"), que vem
estampada na minha II.ª vinheta da primeira parte, e achei que ela
tinha quatro polegadas e quatro linhas inglesas de diâmetro, por uma
polegada e meia de espessura. O desenho representa-a em seu tama.
nho natural. Esses discos são feitos com a madeira da barriguda (Bomb.(lx ventricosa), que é mais leve do que a cortiça e muito alva. A cõr
branca obtém-se fazendo-se secar cuidadosamente ao fogo, a fim de
que se evapore toda a seiva. Apesar de ser a dita madeira muito leve,
éla mantém o lábio pendente nos indivíduos idosos, ao passo que nos
moços ele fica horizontal, ou meio levantado.
Este extravagante costume dá-nos uma prova evidente da extraordinária extensibilidade da fibra muscular, porquanto o lábio inferior
adquire a aparência de um estreito anel em torno da placa, o mesmo
acontecendo com os l9bos das orelhas, que caem quase até os ombros.
O batoque pode ser tirado quantas vezes o queiram, a orla do lábi_o
ficando então caída e os dentes inferiores inteiramente a descoberto.
A abertura cresce incessantemente com o correr dos anos, a ponto de
os lobos das orelhas ou o lábio muitas vezes se romperem; neste caso
as duas partes são atadas por meio de um cipó, reconstituindo-se assim
o anel. Nos indivíduos idosos é muito comum terem uma, ou às
vezes mesmo as duas orelhas rotas dessa maneira. Como o batoque
dos lábios descansa de encontro aos incisivos inferiores médios, comprimindo-os e atritando-os, esses dentes caem ao cabo de algum tempo, dos
vinte aos trinta anos de idade, ou senão se deformam e se deslocam.
Ofereci ao célebre gabinete antropológico do Sr. Ritter Blumenbach,
(*) Chamam êles ao pau para o lábio gnimató (pronunciando-se gni à moda
francesa, meio pelo nariz), e o das orelhas numé (pronunciando-se nu pelo nariz, e
me muito brevemente).
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de Gõttingen.. o crânio .de um jovem botocudo de vinte <lnos, que é
uma verdadeira singularidade osteológica.
Nessa cabeça verifica-se
que o batoque pão só fizera cair os incisivos inferiores, como ainda de
tal forma comprimira o maxilar, que os alvéolos desapareceram inteiramente e a mandíbula, nesse lugar, tornou-se tão cortante como uma
faca. Na vinheta que encima este capítulo está justamente representado o crânio a que acabo de me referir, cumprindo-me agradecer ao douto antropólogo Sr. Ritter Blumenbach a curta descrição
que ilustra aquela gravura, e vem agora em apêndice ao 10. 0 capítulo
da 2.ª parte da minha "Viagem"•411.
Saído da pena de tão reputado antropólogo, esse aditamento
será, por certo, apreciado de todos os naturalistas. Os Botocudos
raramente retiram o batoque para comer, do que resulta, forçosamente,
falta de asseio••. Quando lhe comprávamos os batoques das orelhas,
imediatamente penduravam a orla pendente do lobo na parte superior delas•••. As mulheres adornam-se também com batoques, porém
estes são nelas menores e mais delicados do que nos homens. Em
minha estampa 13, figura 5, vem representado um destes batoques
de mulher, em tamanho natural. A prática dessa repelente deformação é inteiramente estranha aos outros tapuias que habitam a
costa oriental, a ponto de servir entre eles para designar os Botocudos; assim é que os remanescentes do grupo dos Machacalis, localizados atualmente no alto Rio Doce, sob a proteção do quartel de
Peçanha, dão-lhe o nome de Epcoseque ("Epcoseck"), isto é, grandeorelha.
Em muitos povos nativos da América do Sul existe, todavia, o
uso de furar o lábio inferior; o grupo . dos Tupinambás, na costa
brasileira, trazia no beiço uma pedra ·Verde (nefrite), e Azara descreve
o mesmo fato nos indígenas do Paraguai. Segundo este autor os Aguitequidichagas tinham nas orelhas•••• um pedaço redondo de pau,
o mesmo acontecendo com os Lengoas, que tinham o hábito de
trazer ali um batoque de duas polegadas de diâmetro (ª). Essas gentes
usavam também no lábio inferior um pedaço de madeira; mas como
(*) O Sr. RrrrER BLUMENaAcH editou ulteriormente o 6. 0 caderno de suas Decades
Craniorum, onde aparece o mesmo crâ.nio, acompanhado da'l explicações a ele referentes.

(**) Não havia nenhuma relutância em venderem .;sses ornamentos. Fizemos, a
propósito, a observação de que os que conheciam o valor do dinheiro, não sabiam
entretanto o valor individual de cada moeda, aceitando quaisquer que se lhes desse,
uma vez que fOS&em redondas.
Davam a tódas as moedas portuguesas o nome de
.. pataca", que de fato ~rtence só a u'ma, do valor aproximado de um florim.
(***) CooK encontrou este costume entre os habitantes da Ilha da Páscoa.
Vide a sua Segunda viagem à volta do Mundo, vol. I. pi. 46, p. 291 : "Both men and
women have very large boles or rather flits ln thelr ears, extendet to near three inches
in lenght. · They sometimes flit over the upper part, and than the looks as if the
tlap was cut off ".
(**** ) .AzAaA, . VOflaoes dana l ' Amérique Méridionale, vol. II. p. 83;
(a) idem
p. H.9; (b) idem p. 11.

...

( 471) Julgou-se desnecessário fazer figurar na presente edição a. legenda a que se
refere o autor.
E', de resto, o único trecho que se toma a liberdade de suprimir,
atendendo que aos poucos leitores a quem ela Po88& interessar, será, com toda probabilidade,
acessivel uma das duas edições alemãs do livro.
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este tinha a forma de uma língua, não desfigurava tanto .quanto o
dos ·botocudos. Azara encontrou a mesma praxe entre os Charruas (h)
e La Condamine observou no rio Maranhão selvagens com os lobos
das orelhas pendurados até os ombros, e tão dilatados que o orifício
neles existente chegava a medir 18 linhas de diâmetro. Em vez de
batoques usavam ali ramalhetes floridos•. Ainda ·se ençontram
hábitos análogos nas índias Ocidentais e nas ilhas do Oceano Pacífico••, como por exemplo em Mangea, a sudoeste das Ilhas da
Sociedade•••. Os habitantes do golfo de Príncipe William, na
cos,t a oeste-setentrional da América (1), e os de Oonalashka (2) trazem
um pedaço de osso no lábi? inferior; La Pérouse figura os habitantes
de Port .des Français com um orifício no mesmo órgão, e, segundo
Quandt••• • , os Caraíbas e os "Warauen" da Guiana guardam
nos buracos feitos nos lobos das orelha:s as agulhas e os alfinétes .
.Os Gamelas do Maranhão usava1n batoques no lábio inferior, como
os Botocudos.
·
De tudo isso se conclui que o costume de praticar aberturas nos
lobos das orelhas e de guarnecê-las de enfeites é muito espalhado nos
selvagens de todas as partes do Globo; . mas que é entre os Botocudos
que a prática deste artifício atinge a sua máxima expressão. Assim,
enquanto Azara encontrou aberturas de duas polegadas, eu, no Belmonte, observei-as com três polegadas e quatro linhas inglesas; daí
serem, nos Botocudos, as orelhas e o lábio muito mais deformados.
Se dermos crédito, porém, a Gumilla, haveria .um povo que ultrapassaria os próprios Botocudos no que respeita à extravagância da ornamentação das orelhas, visto como conta ele ter encontrado, entre os
Guamos do Apure e do Sarare, ·orelhas tão fendidas, .que serviam de
bólsa•••••. A separação de toda a orla das orelhas, tal qual é observada
em certo·s povos da América do Norte••••••, inclui-se igualmente entre
as maiores aberrações a que pode chegar a fantasia dos povos primitivos. A 17.ª estampa de meu atlas mostra, com grande exatidão,
muitas fisionomias de Botocudos, podendo ter-se a.través delas idéia
perfeita da deformação produzida no lábio e nas orelhas, pelos batoques.
Outro meio de ornamentação muito apreéiado pélos Botol':udos
está na inaneira de cortar os cabelos. Todos ·raspam inteiramente a
· pa,r te inferior da cabeça, até três dedos, ou mesmo mais, acima das
orelhas, de modo a deixar apenas no alto do cocoruto um topete, que
os distingue de todos os conterrâneos da costa oriental. Para cortar
(*)
(**)
(***)
pi. 46, 47; ( 2)
(****)
(*****)
tomo I, p. 197.
( ****'**)

DE

Vo'fiage da.m l'int. de l' Amérique Mérid., etc•• p. 82.
De generis humanae varietate nativa.
CooK, última viagem d volta do Mundo, vol. 1, pi. II; (1.) , Idem, vol. II,
idem pi. 48, 49.
Vide Q uANDT, Nachrichten von Surinam, p. 246.
Vide GuMILLA, Histoire Naturelle, civile e geographique de l 'Orenoque,
LA CoNDAMINE,

BLUMENBAcu,

·

Vide o mesmo autor, p. 680 e também CARvEa.
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os cabelos servem-se de um pedaço de taquara, que fendem ~ aguçam
numa das arestas. Esta espécie de navalha é muito cortante e raspa
perfeitamente o cabelo, mas atualmente está em grande parte substituída
pelas de ferro. Southey, em· sua História do Brasil•, fala também
da maneira de cortar o cabelo usada p elos · Aimorés, os quais já
desde os primeiros tempos costumavam ráspá-los a toda volta, deixando
apenas um topete no alto da cabeça. Como já tive ocasião de dizer, usam
raspar inteiramente os .pêlos do corpo. E' falso que os índios da América
sejam imberbes, embora vários escritores o afirmem; muitos existem
possuidores de barba . regularmente espessa, mas, de modo geral, possuem apenas um círculo de pêlos finos em torno da bóca••. Há
até entre os Botocudos crianças cujos braços são bastante cabeludos,
com6 pude ver num filho de certo chefe do rio Grande de Belmonte;
eles têm, porém, aversão aos pêlos e raspam-nos. Os órgãos sexuais
masculinos parece serem sempre de tamanho moderado nos povos
nativos da América do Sul; desse ponto de vista dá-se com eles o
contrário do que acontece com as tribos africanas da raça etiópica,
como no-lo · informa Blumenbach•••.
·
Não poMo confirmar o q'ue diz A.zara sóbre as partes sexuais das
mulheres das tribos do Para~ai; pois eu só poderia dizer sobre elas
o que a.cabei de relatar com respeito aos homens••••. Os Botocudos
têm o hábito de esconder o membro viril num estójo de folhas trançadas de içara, chamadas por êles giucã e pelos portugueses tacanhoba. A figura 4 da estampa 14 representa um desses objetos, em
séu tamanho· natural. Há o mesmo costume entre os Camacãs, a
respeito dos quais terei ocasião de ocupar-me mais adiante. Cada vez
que precisa satisfazer as suas necessidades naturais, o botocudo retira
o referido estõjo, que é depois reposto com todo o cuidado.
Ademais, estes selvagens não mutilam o corpo; usam ainda muito,
porém, pintá-lo. Todavia, _em nenhuma tribo da costa oriental vê-se
uma tatuagem artística como as dos "Nucahiver"; o único indício desta
arte, que pude observar, foi uma pequena figura no rosto de um
índio coropó•• •• •472 • As ·cores com que se pintavam os Botocudo5 (e
como eles todos os tapuias do Brasil) são tiradas do fruto do urucu ·
.,(Bixa orellana, Linp..), muito espalhado nas matas, e do jenipapo.
O primeiro fornece uma tinta vermelho-amarelada intensa, proveniente
(*)
(**)

R. SoUTHEY, Hist . of Brazil, vol. 1. p. 282.
Vide, pa ra confirmação dêsses fatos, BLUMENBACH, D e Generis humana.e

varietat e nativa.
(***) V. B1.UMENBACH, op. cit.
(****) V. AZARA, Voyage, etc., vol. II, p. 59.
(*****) V: ESCHWEGE, Jo'U.rnal von. BraBilien., fase. 1, pág. · U7.

( • 72) Wied grafa "Coropo " ; mas a palavra, como " pa tachó " (v. nota 470), deve
ser aguda. A tribo vivia a sudeste de Minas, na r egião do rio Pomba (afl . do .baixo
Parafba, margem esquerda), onde a visitaram Eschwege (Journ. von Brcuilien. p. 185)
e pouco depois Martius (Reise in Brasili en, II, p. 167, tomos I, p. 341 e II. p. 14.6,
na edição brasileira do Inst. Hist. e Geogr., Rio de Janeiro, 1938), que a encontrou
reduzida a cerca de trezentos indivfduos.
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da película que envolve as sementes; do último obtém-se .Pigmento
azul-negro muito duradouro, capaz de permanecer na pele de oito
a quatorze dias, e com o qual os índios cristãos do Amazonas desenham
em suas vestes figuras de animais, do sol, da lua e das estrelas•.
Com o urucu, que facilmente se apaga, pintam principalmente o rosto,
da boca para cima, com o que adquirem um aspecto extremamente
feroz e afogueado. O corpo, em geral, é todo tingido de preto, .c om
exceção apenas da cara, dos antebraços e dos pés, das panturrilhas
para baixo; · aqui costumam separar, porém, com uma lista vermelha,
a parte pintada da que não o é. Outros dividem longitudinalmente
o corpo em duas metades, uma das quais pintam de negro, deixando
a outra em seu estado natural, à maneira da máscara a que se costuma
chamar dia e noite; outros, ainda, limitam-se a pintar o rosto de
vermelho-vivo. Não encontrei outras cores, além destas três. Quando
pintam o corpo de prêto, é comum enfeitarem a cara vermelha com
uma listra preta, estendida das orelhas até embaixo do nariz, à
maneira de um bigode. Alguns, por fim, têm os dois lados do corpo
· pintados, desde os ombros até os pés, ficando porém o meio sem
pintura. As cores são moídas na carapaça de uma tartaruga, utensílio que eles transportam freqüentemente com a sua bagagem. Em
sua idéia de beleza, o Botocudo ainda não se contenta só COlll:. essas
pinturas; necessita ainda de um colar, feito de sementes, ou de .frutos
- pretos. No rio Doce, os colares, a que chamam "pohuit", são feitos
de bagas pretas e duras entre as quais, no meio, são · colocados dentes
de macaco ou de carnívoro. Também os Purís, como ainda a maioria
dos indígenas brasileiros, fazem uso desses enfeites. Na região do Belmonte parece não haver destes frutos pretos, visto como são utilizadas pequenas sementes amarelo-pardacentas e lustrosas. As mulheres
e crianças trazem quase sempre desses colares, mas os botocudos homens
raramenté os usam, não obstante haver eu encontrado alguns, com uma
porção deles presos à testa. No rio Doce, os chefes trazem, não de
raro, pendurados muitos dêsses cordões, em que especialmente se vêem
grande número de dentes de animais.
Esses selvagens têm por costume, quando se põem em marcha,
levar consigo muitos pequenos objetos, de que devem fazer uso na
primeira oportunidade. Cada homem traz pendurado ao pescoço, por
um forte cordão, a sua maior preciosidade, uma faca, que muitas vezes
é apenas um pedaço cortante de ferro, ou mesmo uma simples lâmina,
que, à força de ser usada, ficou reduzida a um pequeno fragmento.
~sse instrumento é sempre muito cortante, pois não cessam de afiá-lo;
a figura 6 da estampa 14 representa um deles, enrolado num cordel,
como é de costume usá-lo.
Os chefes distinguem-se às vezes por meio de penas de aves presas
à cabeça ou a outras partes do corpo. Antigamente enfeitavam-se
(* )

V. Muaa, Rei sen einiger Mi8sionéire der Ges.ellschaft Jesu, p. :128.
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também com um leque de doze, quinze, ou mes1no ma is penas de japu
(Cassícus cris.tatus), presas com cera aos cabelos da testa· e amarradas
com um cordão, o que fazia um bonito contraste com a cor denegrida
dos cabelos. A esses leques de penas, de que a figura 6 da 13.ª estampa
dá a imagem, chamam nucancã ou jequereium-ioqué. Essa velha
usança parece ter desaparecido desde algum tempo, pois no Belmonte
só pude ainda encontrá-la no interior das choças. Outros chefes enfeitam-se. simplesmente com duas penas, a maior parte das vezes de
papagaio, que prendem à testa, com. um cordel. Em 1815, num ataque
coptra Linhares, no rio Doce, foi morto um chefe muito paramentado, que trazia enfiadas de penas vermelhas de arara nos braços, antebraços, coxas e pernas, e cujo arco era enfeitado em cada ponta com
um feixe de penas alaranjadas, de garganta de tucano (Ramphastos
dicolorus, Linn.) 4 73. E' raro porém que os Botocudos se enfeitem
assim de penas, pois os próprios chefes andam quase sempre nus e
pintados como os outros. No rio Grande de Belmonte, onde graças
às suas disposições pacíficas houve ensejo de entreter com eles um
certo comércio, foram-lhes fornecidos alguns lenços e outros objetos,
que entretanto nunca vi em poder deles. As mulheres têm preferência
pelos enfeites e escolhem particularmente colares, lenços vermelhos
e pequenos espelhos; os homens escolhem machaclos, facas e outros
utensílios de ferro. Nenhum gõsto artístico demonstram os Botocudos
nos objetos que fabricam; pelo contrário, outras tribos, como os Camacãs do sertão da capitania da Bahia, fazem trabalhos muito perfeitos.
Os indígenas do México e do Peru, as nações do rio Maranhão em
particular, levam sob esse aspecto enorme vantagem aos botocudos e
demais "tapuias" da costa oriental, pois confeccionam ·lindos trabalhos de penas, que de modo geral se assinalam por uma bela e
intensa cor vermelha. Vê-se no real gabinete de História Natural de
Lisboa uma coleção extremamente interessante de ornamentos raros,
os quais, pela delicadeza, lembram os dos indígenas das Ilhas Sandwich. Como exemplo posso referir, entre outros, a notável cabeça
mumificada, que faz parte da coleção de raridades antropológicas do
Senhor Ritter Blumenbach, em Gõttingen. Está representada na 4.ª
estampa das Decades Craniorum, porém sem as penas, ao passo que
na figura 1 dél 17 .a estampa de nosso atlas, ela aparece em toda sua
beleza. As mulheres, que em todas as partes do mundo têm mais
vaidade e mais gos.to do que os homens para se enfeitar, levam pouca
vantagem aos homens, aqui nessas matas virgens; pintam o corpo
com as mesmas cores e do mesmo modo que os homens, trazem no
. pescoço os mesmos colares e ainda um fino cordel de tucum. Usam
igualmente batoques nas orelhas e no lábio; apenas, é-lhes peculiar o
costume de enrolar as pernas, desde os joelhos até os tornozelos, com
fibras de gravatá ou embira, a ·fim de conservá-las finas.
(473)

Sobre o tucano em questão, vide a nota 98 .
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Seja como for, os tapuias da costa não usam deformar o corpo.
Não há entre eles o costume, que têm os Omaguas ou Gambevas,
de comprimir a testa das crianças entre duas tábuas•, para dar a
aparência de lua-cheia, nem o de achatar o nariz••, como contaram
dos Tupinambás os velhos viajantes franceses; não mais se encontram
tais costumes nesses povos, hoje civilizados. As crianças dos Botocudos
são por vezes muito bonitas e já em tenra idade mostram um topetezinho na cabeça.
Nos caracteres morais, os povos indígenas do Brasil assemelham-se
tanto quanto na constituição física. Domina as suas faculdades intelectuais a sensualidade mais grosseira, o que não impede que sejam
às vezes capazes de julgamento sensato e até de uma cer.t a agudeza
de espírito. Os que são levados entre os · brancos observam atentamente tudo quanto vêem, procurando im"itar o que ihes parece visível,
por meio de gestos tão cômicos, que a ningµém pode eséapar o significado
de suas pantomimas. Aprendem mesmo, fàcilmente, certas habilidades artísticas, como a dança e a música. Mas, como não são guiados
por nenhum princípio moral, nem tampouco sujeitos a quaisquer freios
sociais, deixam-se levar inteiramente 'pelos seus sentidos e pelos seus
instintos, tais como a onça nas matas. Os irreprimíveis ímpetos de suas
paixões, a vingança e a inveja em particular, são neles tan.to mais
temíveis, quanto irrompem rápida e subitaneamente.
E' tamb~m
freqüente esperarem uma oportunidade favorável para exercer vingança, dando então plena expansão aos seus desejos de vingança. Nunca
deixam de ti"rar uma desforra pela menor oferl;sa, e é uma felicidade
quando não restituem muito mais do que aquilo que receberam. São
da mesma sorte itnpetuosos nos acessos de cólera. Nas cercanias do
quartel de Belmonte, por motivo de ciúmes, um Botocudo matou a
tiro uma de suas mulheres, que se distinguia entre as outras pela sua
formosura e pela vivacidade da inteligência. Certa vez, um soldado
foi càçar nas matas P,e Belmonte, com alguns botocudos. Todos eram
muito pacíficos; mas, tendo um deles pedido ao mulato a faca e
esta lhe tendo sido recusada, fez menção de apoderar-se dela à força.
O soldado fez um movimento, como se quisesse ferir o selvagem, ao
que foi imediatamente morto por ele. De outra vez, vários botocudos de Quartel dos Arcos foram, na ausência do oficial ~uperior,
insultados pelo suboficial; sem mais demora fizeram causa comum
e marcharam todos juntos, conseguindo-se a muito custo obter a
paz e chamá-los à razão, por meio de boas palavras. Quando, em
ocasiões semelhantes, querem se reunir, utilizam uma buzina feita
com a casca do rabo do tatu grande (Dasypus gigas; Cuv.), chamada
por eles "curitschung-cocann'_', que eu fiz representar na figura 1 da ·
(* > Os · espanhóis chamam a ~sse povo de "Omaguas" enquanto os portugueses
os conhecem por "Cambevas ". A seu respeito veja-se LA CoNDAMINE, V011age, etc., p. 09,
e Corografia Brallflica, tomo II, p. 326.
(**) Az.uu, V oyage, etc., vol. II, p. 80.
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estampa 14. Quando são tratados. com franqueza e benevolência,
não raro correspondem com mostras de bondade, e até fidelidade
e dedicação. Costumam não esquecer com facilidade um bom tratamento, como é regra acontecer entre os povos cujo natural não foi
ainda. corrompido. Nas· proximidades de Santa Cruz, à margem do
pequeno córrego Sto. Antônio, 7 a 8 milhas de Belmonte, vivia uma
família, que em sua casa recebia freqüentemente um jovem botocudo,
e sempre o tratava com a maior amizade. Seus compatriotas penetravam de quando em quando no lugar, com intenções hostis. Certo
dia.o moço selvagem aparece dando mostras de grande aflição, fazendo
entender que era preciso fugir, porque se aproximavam os seus compatriotas. Ninguém acreditou nesse aviso; mas, efetivamente, surgiu
um bando de botocudos selvagens, que matou a qua.se todos da casa.
Contudo; é sempre perigoso sair a passeio nas matas, só com alguns
deles, por melhor que nos pareça ser, visto que nenhuma lei os detém,
quer interna, ·quer externa, e um incidente de mínima importância
pode provocar a sua inimizade. . Por isso, é sempre mais seguro evitar
a sua companhia. No Rio Grande de Belmonte estão convencidos das
boas disposições dos portugueses a seu respeito; pode-se lá ir com
eles à mata, até para caçar, mas, ainda assim, é necessário certa prudência e cautela.
Um dos traços mais .característicos desses selvagens é a preguiça.
Indolente por natureza, o botocudo descansa em sua choça, sem nada
fazer, até que surja a necessidade de alimentar-se. Ainda aqui faz ele
valer os seus direitos ~e mais forte, deixando para as mulheres e filhos
a maioria !los trabalhos. Não obstante, a indolência dos Botocudos,
não é tão grande como .a que Azara• nos conta dos Guaranis. Quando
se lhes promete um pouco de farinha e alguns goles de aguardente, eles
de boa vontade são companheiros, num dia inteiro de caçada. À
mulher .é forçoso obedecer servilmente ao marido, podendo ayaliar-se
pelas cicatrizes de seu corpo, quanto devem temer-lhe os acessos de
cólera. Pertence às mulheres tudo quanto não diz respeito à caça e
à· guerra. Elas é que constroem os ranchos, procuram . toda espécie
de frutos para comer e levam ·todos os volumes durante as viagens,
como animais de carga. Esses múltiplos e fatigantes trabalhos não lhes
deixam tempo para cuidar dos filhos. Se sâo pequenos, costumam
. trazê-los sempre às costas; se já mais crescidos, sã'o- deixados a si mesmos
e rapidamente aprendem a fazer uso de suas forças. O jovem botocudo
arrasta-se no chão até que saiba manejar um pequeno arco; depois
daí, começa a exercitar-se sozinho, e, para sua formação, nada mais é
necess.á rio do que as lições da própria natureza. O amor à vida livre,
rude e indepen.d ente, grava-se desde cedo profundamente no espíriço dos
jovens, e assim permanece durante· toda vida. Todos os silvícolas
levadps de suas matas para o convívio dos europeus têm suportado
(*)

AZAJU,

Voyages, etc., vol. II, p.

60.
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durante algum tempo este sacrifício, mas aspiram sempre voltar ao
lugar de seu nascimento, e freqüentemente para ali fogem, quando
não se atende aos seus desejos. Quern é que desconhece a mágica
atração da terra natal e dos primeiros anos da vida!
Para não falar senão do caçador, qual é aquele que, transportado
para o tumulto e o ruído de uma grande cidade, não suspira pela
mata que se acostumara a percorrer durante a infância, em pleno
gozo dos espetáculos belos da natureza? Selvagens, que criados pelos
europeus conseguiram depois fugir, têm muitas vezes prestado bons
serviços a estes últimos, quando b~m tratados; em ocasião de guerra,
porém, não de raro se tornam prejudiciais, por conhecerem todas as
fraquezas das colônias.
.
Quando uma horda de botocudos. acampa em algum ponto da
floresta, as mulheres imediatamente acendem o fogo, pelo mesmo processo da maioria dos povos selvagens. Tornam elas p ara isso um
pau comprido em que foram feitas algumas pequenas cavidades;
apóiam sobre uma destas a extremidade de um outro pau , colocado
perpendicularmente e emendado quase sempre a um pedaço de flecha,
para que fique mais longo e mais fácil de segurar, tomando-o entre
as duas mãos esp almadas e fazendo-o girar velozmente, num e noutro
sentido. Enquanto isso, outras colocam embaixo do pau horizontal,
no lugar em que gira a ponta do outro, estópa tirada da casca· da
árvore chamada pelos portugueses "pau d'estopa" (L ecythis) ; o fogo
manifesta-se nos fiapos esparsos e comunica-se em seguida às fibras da
estopa. São muito seguros os resultados com esse aparelho de fazer
fogo, a que os botocudos chamam "nom-nan", e vem representado
na fig. 2 da estampa 14.ª; ele exige, porém, muito tempo e esforço,
sendo tão fatigante a manobra de girar o pau, que é freqüente várias
pessoas precisarem se revezar nessa manobra, quando não dispõem de
outro meio de fazer fogo 474• Para tal fim são usadas duas espécies de
madeira; uma é quase sempr~ tirada da gameleira (Ficus), a outra,
da imbaúba (Cecropia). Uma vez aceso o fogo, põem-se logo as
mulheres a construir as choças. Cortam grandes folhas de paln1eiras
silvestres, fincando-as no solo, umas ao lado das outras em torno de
u1n círculo alongado, e fazendo curvarem-se para o centro todas as
suas extremidades n aturalmente flexíveis, de modo a formar· uma espécie de abóbada. Estas rudimentares cabanas têm .ordinariamente forma
alongada, às vezes, porém, redonda; dentro delas colocam-se algumas
pedras, umas em volta do fogo, outras para quebrar o caroço duro
(474) Anos a trás (Agosto de 1087), em viagem de estudos pelo Interior de Mato
Grosso, tive e nsejo de ver praticado, por um fndlo bororo de Rondonópolis, o curioso
processo que o a utor vem de descrever, com a exatidão habitua l. Serviu-se o operador,
fndio maduro e bastante musculoso, de dois paus rollç08, pedaços de galhos de urucu,
da gr3ssura aproxima da de um dedo; apesar de ainda meio verdes e algo umedecldos
pela chuva, a fina serragem acumulada e m conseqllêncta do próprio atrito entrou em
ignição, ao cabo de duas enérgicas manobras. Esta observação, acompa nhada de gravuras,
foi detalhada em interessante artigo de Fred . Lane, dado a lume na r evista "Ethnos"
de Stockolmo (1988, III, n.0 1, p. 1) .
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dos cocos. Diversas famílias vivem quase sempre dentro de uma dessas choças, e um conjunto de choças constitui o que os portugueses
chamam "rancharia". Se o tempo de permanência num lugar se
torna mais longo aperfeiçoa-se a morada, dispondo em torno dela
estacas e ramos de árvores e reforçando sua cobertura com palha de
grandes folhas de patioba • .
Todos os utensílios domésticos são espalhados pelo chão. São
todos muito sitnples, mas de melhor aparência que os dos Puris de
São Fidélis no Paraíba; quase todos são ta~bém fabricados pelas
mulheres. Vêem-se panelas de barro cinzento, cozido ao fogo; porém,
nem todos os botocudos deles se servem. Para beber e guardar água,
usam, na maioria das vezes:, .cabaças, ou, se há moradores europeus
nas vizinhanças, cuias feitas do fruto oco da .c uieira (Crescentia cuiete,
Linn.); nas grandes matas empregam, porém, pedaços grandes do bambu
denominado taquaruçu na língua geral dos· Tupinambás, hoje civilizados. E' uma espécie de Bambusa que, conforme
tive ocasião
de dizer, chega à altura de 30 a 40 pés, com a grossura de um braço
forte. Para fazer um copo, corta-se um segmento do colmo, deixando
numa das partes o nó, para servir de fundo. Essa vasilha, chamada
quecroc, cuja gravura se vê na fig. 8 da estampa 14.ª, pode ter 3 a
4 pés de comprimento, cabe muita água, mas é sujeita a rachar-se com
facilidade, sendo comum fecharem-lhe as fendas, com cera. A água,
que nunca deve faltar nas palhoças, .é trazida pelas mulheres e crianças,
que fabricam também linhas de tucum para pescar, cordéis de fibra
de uma bromeliácea chamada pelos botocudos orontió-naric ("o" breve),
ou fortes cordas de embira para os arcos. Para obter fibras põem as
folhas nágú'a para amolecer a parte carnuda e retiram depois a película
externa. Essas cordas duram tanto quanto as de cânhamo. Não falta
com que fabricar cordoalha nas matas virgens da América, pois para
tal fim existem, além de outros, o pau 'de estopa (Lecythis), o pau
de embira, a embira branca·, a barriguda (Bombax). E' com o pau de
estopa, cuja casca, cortada em grandes tiras, usam . abundantemente os
portugueses, que esses selvagens fazem suas camas; porque não usam
dormir em redes, como os Purjs e a maior parte dos povos sµl-americanos. Para deitar, basta-lhes um pedaço de estopa estendido no ch5.o.
Essa casca parece ter parentesco com a que os índios Encabelados do
rio N apo chamam "ianchama" e usam para cobrir as camas. Os habitantes do rio Maranhão ordinariamente dela não se servem senão como
colcha ou como tapete. Frutos de várias espécies, víveres outros,
bem como as armas, constituem todo o resto dos utensílios de uma
cabana de Botocudos.

lá

(*) De aoordo com a Hngua geral os portugueses chamam "'fo1ha. de patioba" as
fólhas novas, safdas de pouco do chão, do "coco de patl ", espécie de palmeira. Todas
as plantas dessa bela palmeira fazem brotar do solo fõlhas pregueadas de ' a 5 . pés
de largura; os folfolos acham-se então unidos ainda uns aos outros em uma larga
extensão, e graças ao seu parênquima coriáceo oferecem um excelente material para
cobrir as choças, defedendo-as da chuva.
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Uma vez instalaqos, a necessidade mais imperiosa dos selvagens
é a alimentação; não há limites ao seu apetite, pelo que comem
com grande avidez e, enquanto comem, são cegos e surdos para tudo
quanto se passa ao redor. Para conseguir a sua amizade, basta que
se lhes entha bem o estômago, e, se a isso sé acre.scentar algum presente,
.
ter-se-á como certa a sua dedicação.
A natureza, que dispôs, para a satisfação da fome dos selvagens,
os animais da mata, ensinou-lhes também a caçar e a inventar armas
grosseiras, que são sempre as mesmas em quase tôdas as partes do
mundo, a saber o arco e a flecha. Faziam uso deles os europeus, os
asiáticos, os africanos e americanos; seu emprego ainda se conserva por
parte de alguns. Só os habitantes da quinta parte do mundo, por se
acharem num . grau ainda mais baixo de civilização, têm a lança e
clava como únicas armas. Os asiáticos e os africanos usam a clava, o
chuço e o arco; os americanos a clava•, o arco, a sarabatana • • e a
lança•••;· os oceânicos a clava, a lança e uma arma de fogo.
De tódas as armas usadas pelos selvagens, o enorme arco, com a
flecha de proporcional tamanho, parecem as mais temíveis. Um boto-.
cudo robusto e entroncado, de olhos agudos e braços musculosos, acostumado desde a mocidade a vergar o lenho duro do grande arco, é, na
solidão das florestas sombrias, motivo de verdadeiro pavor. São muito
semelhantes, em seus pontos essenciais, as armas usadas por todos os
selvagens do Brasil; notam-se, porém, às vezes, em certas tribos,
pequenas diferenças, em parte derivadas das condições locais. Em
muitas, as flechas são feitas de uma espécie de caniço (taquara),
comum· justamente nos lugares por elas habitados, e os arcos de
alguma madeira forte e elástica. As que residem na costa oriental
e na capitania de Minas Gerais constroem estes últimos com o lenho
da palmeira espinhosa chamada airi, que em Minas tem o nome de
brejeúba, mas é entre os tupinambás conhecida por airi-açu. O lenho
fibroso dessa palmeira é extremamente compacto, elástico, muito
difícil de vergar . quando de certa espessura, mas sujeito a quebrar-se
(*) Embora os "tapuias" da costa oriental brasileira não usem a clava, esta
arma é todavia encontrada entre oe que combatem os portugueses nas provfnclas de
Culabá e Mato Grosso. Ao número déstes pertence a tribo que os espanhóis chamam
"Mbayás" e os " Payaguá.s '.'. · Vide AzAIU, vol. II ; também as tribos do rio Maranhão,
os "tupinambá.s", hoje civUizados, e outras afins, faziam uso de macetes de pau pesado
e duro, à semelhança das da Gui(l.na.
(**) Tubos de soprar ("esgravata.nas" ou "esgaravata.nas"), que LA CoNDAHINB
descreveu nas tribos de;> rio Amazonas, sob o nome de "sarbacanes".
As pequenas
setas, a serem lançadas por um longo tubo de 16 a u palmos de comprimento, têm
numa das extremidades um chumaço de algodão, que fecha exatamente o oco do tubo.
O veneno enérgico, em que foi embebida a ponta da flecha, mata rapidamente o animal
atingido. · Também von HUMBOLDT dá a descrição de tubos dessa espécie, usados pelos
fndios do Orinoco, e feitos de um grande caniço, em que a dlstll.ncia. de um nó a
outro atinge 17 pés. Sobre o assunto veja-se Amichten der Natur.
(***) A lança é uma arma muito rara nos povos nativos da América, não obstante
usarem-na. as tribos eqüestres do Paraguai e as que, noutras regiões, criam também
cavalos. Ela tem o comprimento de 10 pés; as do rio Amazonas e da Guiana, pelo
contrário, usam corno arma de viagem uma lança curta, enfeitada ·com bonitos feixes
de penas (vide LA CoNDAMINE, p. 158). Há no Gabinete real de Lisboa uma preciosa
coleção de armas desse tipo, em que se admiram belos ornamentos de penas.
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se é forçado em demasia. Fazem uso dessa palmeira os Puris e a
maioria dos selvagens da costa, bem como grande parte dos botocudos
do rio Doce; ela parece, porém, não crescer mais para o norte. Os
Patachós, os Machacaris, bem como os Botocudos que vivem ainda mais
para o norte, no rio Belmonte, usam para tal fim de úma outra madeira,
o "hierang", denominada pelos portugueses pau-d'arco. Provém ela
de uma Bignonia de alto porte e belas flores amarelas, cujo lenho
é muito resistente, elástico, branco, com cerne amarelo como enxofre,
e bruno-avermelhado depois de · trabalhado•. O lenho de airi é pardoescuro e dá, quando polido, armas muito agradáveis à vista. A maior
força do arco está no meio e diminui gradativamente para as pontas.
Homens fortes trazem arcos de 6V2 a 7 pés de comprimento; mas,
entre os Patachós vi um que media 8 pés e 8V2 ·polegadas inglesas.
A corda, muito forte, é feita com fibras de gravatá.
Nas .flechas, cujo comprimento é muitas vezes de 6 pés, usam
os Botocudos do rio Doce duas espécies de caniço, que são o ubá
e a canajuba, que é lisa, sem nós e fácil de distinguir da primeira,
porque não teltl medula. No Belmonte, pelo contrário, comumente
só usam o ubá, que cresce ali em grande abundância, embora também
tragam de lugares distantes outras espécies de canas, que têm em
muito apreço. A extremidade traseira da flecha, que deve ·apoiar-se na
corda, é guarnecida de penas de mutum (Crax alector, Linn.), de
jacutinga (Penelope leucoptera), de jacupemba (Penelope marail,
Linn.)475, de arara, etc.; de cada lado da flecha põem uma pena, disposta longitudinalmente e amarrada com a casca de um cipó. Os portugueses chamam estas trepadeiras "imbê", tirado da língua geral; os
Botocudos "meli".
·
·
Há três espécies de flechas, que se distinguem pela ponta; a saber,
a flecha guerreira, "uagicke comm", a flecha farpada "uagicke-nigmeran", e a flecha de caçar animais pequenos "uagicke-bacannumock".
A primeira tem uma ponta muito aguda, alongada ou elíptica, feita
com um pedaço de taquaruçu.
Queima-se o pau para fazê-lo mais duro, talha-se e raspa-se de
modo que as bordas fiquem cortantes como uma faca, e aguça-se-lhe
a ponta como a de agulha. Estas flechas produzem ferimentos graves,
motivo pelo qual são usadas na guerra, ou para matar grandes animais;
como o bambu é oco, o sangue corre abundantemente pelo lado côncavo da ponta, de modo 'iue os animais por ela atingidos sangrem
abundantemente.
(*) Pela primavera, isto é, em fins de agt>sto ou começo de setembro. o pau-d'arco
se apresenta com folhagem nova de uma bela cor bruno-avermelhada, contribuindo para
dar à mata um aspecto variegado. Suas lindas flores, amarelas e grandes, brotam em
profusão, cobrindo toda a árvore.
A casca, muito espessa, sob a forma de grandes
placas chamadas "cavacos" servem para cobrir as casas.
(47!1) As três espécies de que aqui há menção correspondem, respectivamente, os
seguintes nomes atuais: Crax blumenbachii Spix, Pipile ;acutinga (Splx) e Pemlope
niperciliam ;acupemba Spix.
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Nas flechas ·farpadas a ponta é feita da 1nesma madeira que os
arcos, ora de airi, ora de pau-d'arco; é fina, muito pontiaguda,
e tem de cada lado uma série de oito a doze entalhes, dirigidos para
trás, formando as farpas. Esta espécie de flecha, que serve tanto
para caçar animais grandes e pequenos, como ainda para a guerra,
produz também feriinentos graves. Como é difícil extraí-la, por causa das
farpas, . faz-se, quando isso é possível, com qu_e sua ponta atravesse
inteiramente, para ser então quebrada e permitir a retirada da haste,
fazendo-a girar entre as duas mãos espalmadas.
As flechas do terceiro tipo servem só para a caça dos pequenos
animais; são feitas de um ramo tendo na ponta quatro ou cinco nós,
cujos galhos se cortam muito rente, de modo que, em vez de serem
pontudas, elas terminam em roseta. Nas figuras 2, 3, e 4 da 12.ª
estampa, estão representados êste'; três tipos de flechas, das usadas
pelos Puris; as dos Botocudos apenas diferem por não ter nós.
Para dar mais resistência às pontas -das flechas dos dois primeiros
tipos, elas são untadas com cêra e depois passadas pelo fogo, fazendo-se
também com os arcos coisa semelhante. Os indígenas do rio Maranhão empregam igualmente madeira dura na ponta de suas lanças, ao
passo que os do rio Napo se servem de bambu. Os selvagens da costa
oriental do Brasil desconhecem a aljava; suas flechas são muito com. pridas e precisam por isso ser sempre trazidas na mão. O arco e a
flech~ dos ameríndios são sempre de tamanho considerável, distinguindo-se nisso das dos povos africanos e asiáticos. Há, ·n ão ohstante,
na América do Sul algumas nações que se servem de flechas curtas,
que são transportadas em aljavas; vivem, porém, na maioria das
vêzes a cavalo, como os Charruas e os Minuanos•.
Não há entre os tapuias da costa oriental brasileira o uso de
flechas envenenadas; usam-nas, pelo contrário, as tribos do Rio Amazonas. A fim de . aprenderem à se utilizar das armas, os . rapazes
começam muito cedo a manejá-las, usando para isso arcos .e flechas
pequenas. Nos lugares se~os e·. nos muitos bancos de areia ·do rio
Belmonte, fomos muitas vêzes testemunhas de semelhantes exeréícios,
vendo aquêles adestrados rapazes lançarem as suas flechas verticalmente a grande altura, para depois apanhá-las. Nestes· exercícios ..os
jovens são muito estimulados pelos pais, e fazem progressos ·tão rápidos
que dos 14 aos 15 anos podem já tomar parte nas caçadas.·
Nessas imensas extensões ininterruptas de florestas virgens, o reino
animal fornece aos selvagens rica provisão de ·gêneros alimentícios,
não sendo menor a quantidade · de saborosos petiscos que o mundo
vegetal põe à disposição de seu grosseiro paladar. Assim, encontram
êles tudo quanto precisam, condição tanto mais indispensável quanto
não sabem tomar nenhuma precaução para o dia de amanhã. Em
caso de necessidade, podem suportar o jejum durante muito tempo;
(*)

Vide AzUA, V Ol(ages, vol. II, págs. 18 e GG.
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mas, em compensação, comem também desregradamente. Se o acaso
lhes põe nas inãos um animal de grande vulto, todos têm nele parte
igual, de modo que em pouco teID:Pº se esgota uma provisão considerável. Tem-se visto sobrecarregarem o estômago de tal forma, que se
põem a pisar os ventres uns dos outros•, E'-lhes a mod~ração comple~amente estranha, motivo pelo qual, para eles, é tão perigosa a aguardente, . ou qualquer bebida muito espirituosa. Incapazes de reprimir
suas paixões quando em estado norrµal, então quando se acham embriagados, é com enorme facilidade que s.e envolvem em sangrentas disputas.
Na caça, sua ocupação principal, são extremamente práticos e
hábeis; sabem surpreender os animais com incrível precisão, no que
deve auxiliá-los a extraordinária acuidade dos sentidos. Conhecem
todos os rastos e sabem segui-los, com segurança, até onde os nossos
olhos nada mais vêem; sabem, além disso, imitat as vozes de todos
os bichos, a ponto de enganar a qualquer um. Sua rija constituição
fá-los suportar facilmente todas as provações, quer sejam os calores
do dia ou a umidade fria da noite. Se têm que dormir sem teto
dentro da mata, coisa que freqüentemente acontece, acendem u1na
fogueira, que aliás nunca deixam de entreter também, durante toda
a noite, no interior das palhoças. Quando os mosquitos ..perseguem-lhes
o corpo, vibram ruidosas pancadas para matá-~os.
Tem-se feito
a surpreendente afirmação de que esses. insetos ávidos de sangue atacam
muito mais os estrangeiros de que os nativos. · Alguns autores acreditam
que a fricção do corpo com certos óleos ou substâncias odoríferas, seja
capaz de garanlir contra a picada dos referidos insetos; contudo, embora não faltem na região muitas ·substâncias desagradáveis aos
últimos, parece que ·OS Botocudos nunca experimentaram esse recurso,
visto como andam para lá e para cá, com o corpo sem pintura.
A ·á gua não costuma faltar aos selvagens durante as caçadas, pois,
além dos pequenos regatos que murmuram de todos os lados no solo
pedregoso e acidentado daquelas matas, há nelas ainda inúmeras plantas de refrigerante suco, como o taquaruçu. Como já tive ocasião
de referir, cortando-se as -hastes mais tenras deste último, acha-se no
interior dos entrenós uma grande quantidade de água fresca, de sabor
um tanto adocicado; igual fato se verifica entre as folhas rijas das
Bromelia.
Os selvagens, até as próprias crianças de um ou outro sexo, têm
grande habilidade para nadar. Trepam também nas mais altas árvores,
com . muita presteza; para esse .fim, amarram os Puris os dois pés
com um cipó, o que porém não fazem os Botocudos. Nas caçadas
vão ora isoladamente, ·ora aos grupos; os chefes são também, de ordinário, · os que melhor atiram com o arco e os melhores caçadores,
sendo por isso muito considerados. Fazendo uso do arco, o botocudo
(*)
08

Esse processo é empregado pelo povos mais primitivos como, por exemplo,
QuANDT, pg. 198.

"Arauaca" da Guiana, como no-lo conta
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tem constantemente o punho da mão esquerda enrolado num cordão,
para não ser ferido pela corda, cada vez que é distendida; essa praxe
não existe, todavia, entre os Puris. No punho, lugar em que antigamente. amarravam uma corda de embira, trazem atualmente os botocudos uma linha de pescar, que tem o duplo papel de servir tanto
para a caça como para a pesca. Anzóis, obtêm eles dos portugueses,
por meio de troca.
Aos grandes animais, seja um bando de porcos-do-mato (Dicotyles
labiatus, Cuvier, "kureck" na língua deles), procuram cercá-los na
mata, e, caso o consigam, apressam-se em crivar os animais com o
maior número possível de setas, a fim de esgotá-los pela perda de
sangue, porque raramente as flechas produzem morte rápida~ Da anta
comem não só todo o corpo do animal, deixando apenas os ossos
grandes, como ainda o couro. Tanto para a caça, com9 para a guerra
na mata, a flecha é uma boa arma e, embora não tenha a mesma eficiência de uma bala de fuzil, alcança tão longe quanto o nosso chumbo
mais grosso, sendo além disso mais segura. A flecha é arma tanto mais
perigosa quanto o seu golpe é vibrado sem nenhum ruído; depois
disso, a umidade não tem nenhuma ,influência sobre ela, que nunca
falha, como sucede às nossas armas de fogo. Nas matas virgens do
Brasil, quantas vezes o estado atmosférico não foi fatal aos conquistadores europeus! Estivessem molhadas as suas armas e poderiam
ser trucidados pelos selvagens, sem nenhum esforço. A flecha parte
veloz, por entre a espessura das folhas e dos galhos da mata, sem que
se possa perceber de onde ela partiu; por isso, num bando de animais
bravios, podem os selvagens matar muitos indíviduos, sem que os outros
dêem pelo fato e procurem fugir. Ao lado porém destas vantagens,
essa maneira de caçar apresenta também os seus inconvenientes; porque
a longa flecha, se atirada para cima, fica muitas vezes pendurada nos
emaranhados de cipó, existentes nos. cimos das árvores, sendo então
necessário que o caçador nelas suba, para buscá-la. Nessas ocasiões,
os índios que empregávamos durante a viagem na caça de aves para
nossas coleções, despiam-se inteiramente de suas roupas, pois, . assim
nus, podiam trepar com mais rapidez. Num tronco de mediana grossura, eles colocam os dois pés à mesma altura, aplicando-lhes fortemente a planta, que molham com saliva, de encontro à casca; trepam
desse modo com grande presteza, em atitude comparável a das rãs,
quando caminham nos pântanos.
·
Para atirar a flecha, o índio a 'põe sempre do lado esquerdo do
arco, segurando-a também com o indicador da mão esquerda, enquanto
puxa para trás a corda, com os dois primeiros dedos da mão direita.
O raio visual deve ser dirigido em linha com a flecha, mas o arco é.
mantido sempre em posição perpendicular. São condições de capital
importância que a flecha seja reta, e de pêso equivalente em todas
as suas partes.
Para obter a primeira, põe o índio o olho em
direção ao comprimento da flecha, fazendo-a girar rapidamente entre
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o polegar e o indicador. E' também muito importante que as penas
da extremidade inferior da flecha estejam no mesmo plano da larga
taquara que termina a outra ponta. Habitualmente não levam os
selvagens consigo mais de quatro ou seis flechas, porque o comprimento
delas fá-las muito incômodas. O tamanho colossal do arco desses
indígenas e o comprimento da flecha tornam os ferimentos feitos por
essa arma muito mais perigosos do que os produzidos por flechas
mais curtas.
Para os selvagens, entre todas as caças da mata, os macacos são
as mais apreciadas, valendo por ótimo petisco. Quando descobrem
desses animais em alguma árvore alta, rodeiam-na e verificam de que
lado eles procuram fugir. Se a árvore é muito elevada, um dos caçadores sobe noutra que lhe esteja próxima e tenta flechá-los de uma distância menor. Os Botocudos comem quase toda a espécie de animal,
até os gatos do mato, a que dão o nome comum d e "cuparack".
A onça, ou "jaguareté", é chamada em sua língua o gato grande ("cuparack gipakeiú"). O próprio tamanduá (Myrmecophaga) é comido pelos
Botocudos. Também não desprezam o jacaré (Crocodilus sclerops),
muito abundante nos rios,. se conseguem apanhá-lo. Entre as cobras,
que de modo geral odeiam e matam, aproveitam apenas a espécie
grande do gênero Boa, conhecida dos portugueses pelos nomes de
"sucuriú" ou "sucuriúba~·. tirados à língua geral, e chamada pelos Botocudos "kitomeniop". Espreitam o momento em que a grande cobra
aquática se acha em descanso, atirando-lhe, se possível na cabeça, uma
flecha farpada, para · que melhor se prenda; ésse processo, porém,
dá apenas resultado com animais novos. Parece que a matam principalmente por causa da gordura.
Como acima fiz ver, os índios preferem os macacos a qualquer
outra caça, e, uma vez que o esqueleto desses animais tem tanta semelhança com o do homem, é possível que os europeus, ao -encontrar
restos das refeições dos botocudos, cometessem o engano de acusá-los
de preferir especialmente carne humana. Seja como for, como espero
mostrar adiante, esses selvagens não podem ser isentos da culpa de
comer carne humana; todavia, parece certo que não o fazem por
achá-la mais saborosa, senão que raramente se entregam a essa inqualificável abjeção, e só com o fito de satisfazer a sede de vingança. Temse dito que os tapuias preferem a qualquer outra a carne dos negros;
nada posso decidir a tal respeito, mas é também crença que os Botocudos têm os negros como uma espécie de macacos, chamando-os por
isso macacos do chão.
Todo o animal que se destina a ser comido é tomado pelas mulheres,
que o passam no fogo, para esfolá-lo, atravessando-lhe em seguida
um espeto de pau, que põem em pé, perto da fogueira. Assim que o
animal esteja um pouco assado, começam a dilacerá-lo com as mãos
e com os · dentes, devorando-o meio cru, e muitas vezes a correr ainda
sangue. Os intestinos, que h aviam sido previamente arrancados, não
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são entretanto postos fera, mas, pelo éontrário, esp:r:erriidos entre os dedos,
para se esvaziarem, depois igualmente assados e comidos. A cabeça é
roída de tal forma, que os ossos mais duros são quebrados e chupados;
en1 uma palavra, nada deixam que se perca.
Na classe dos insetos, há na mata certas grandes larvas, que vivem
na madeira e são muito apreciadas pelos índios. No tronco da barriguda (Bombax ventricosa) aparece, entre outras, a larva de Prionus
cervicornis, que tem quase o comprimento de um dedo. Para extrair
estas larvas da medula mole da árvore, tomam eles um pedaço de pau que
aguçam numa das pontas; tiram. .com ela o inseto para fora, enfiam
vários deles num espeto, depois assam-nos e comem-nos: Todavia, o
achado desse petisco está inteiramente à mercê do acaso, porque não
dispõem de instrumento capaz de rachar árvores grandes. De outras
larvas, como a do Curc'Ulio palmarum 416 , fazem o maior consumo. Têm
grande prática em achar ovos de aves, especialmente os das · diferentes
espécies de inambus (Tinamus ou Crypturus), a macuca, o zabelê, o
chororão e outras, que põem os seus ovos no chão. Para pegar peixe,
como já disse, fabricam com a madeira do coco-de-palmito, que no
Belmonte chamam içara, um pequeno arco de 3 a· 3Y2 pés de comprimento e uma flecha de tamanho proporcional, sem penas e de ponta
lisa, destituída de farpas. Costumam jogar antes, nos lugares em qu.e
a água é raza, raízes esmagadas de certas árvores, a fim de atrair ou
entorpecer o peixe. Raramente lhes escapa à flechada o peixe que está
dentro d'água; cheguei a vê-los pescar até com as flechas compridas
de caça. As crianças é que, principalment~, pescam com o arco e flecha.
Apreciam extraordináriamente os anzóis, que aprenderam a usar com
os portugueses, não havendo para eles presente mais agradável.
O reino vegetal não forne·ce ao aborígine dessas matas menor
cópia de ·produtos comestíveis que o animal. Tal é a abundân.c ia e
variedade de plantas existentes nelas, que um botânico precisaria gastar
a vida toda para adquirir um regular conhecimento a seu respeito.
Cresce lá uma quantidade de frutos aromáticos, muitos dos quais, cultivados nos pomares, tornar-se-iam maiores, mais suculentos e mais saborosos. Muitos coqueiros selvagens produzem frutos comestíveis; a
içara fornece o palmito, que é formado pela parte medular. da porção
mais alta do caule, logo abaixo da copa da árvore.. juntamente com as
folhas e as flores tenras, .incluídas no broto. Os viajantes e caçadores
portugueses usam também esse aÍimento agradável com um pouco de
sal; os indígenas comem-no cru. Os tapuias aprenderam com os
europeus a fazer uso do sal; afirmaram-me no Brasil que ele teria
diminuído consideravelmente o número de nascimentos. Azara pensa
('76) Rhynchophorm palmarum. Grande besouro (alcança mais de • centfmetroe
de comprimento) da famUia dos Curculiônldas (a que pertencem os gorgulhoe}, de cor
negra e élitros estriadas longitudinalmente, uma das pragas mais nocivas dos coqueirais.
Segundo Rod. von Iherlng (Dicion. dos À nimais do Braail) , chamam-se "aramandala"
em Pernambuco, e "moleque" na Bahia.
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que as tribos indígenas que não comem sal suprem-no com outras substâncias salinas, como por exemplo a argila (barro!), de que se tornam
grandes comedores• 477 ; entretanto, a argila do Brasil não contém sal
algum, e eu não pude. achar, entre eles, nenhum alimento salgado.
Para obter o palmito a .q.u.e chamam "pontiack-atá", os Botocudos
depoi.s que possuem alguns machados, derrubam a esguia palmeira,
trabalho esse que é em grande parte feito pelas mulheres. Quebram
o fruto do coco de imburi, a que dão o nome de "ororó", batendo com
grandes pedras, e fazendo com isso grande ruído,. que muitas vezes
traiu a presença dos índios aos soldados idos _à sua procura. Para lhes
tirar a amêndoa servem-se de ossos de onça e de outros grandes felinos;
cortam-lhes obliquamente a ponta e afiam-na à maneira de uma goiva:
a fig. 7 da estampa 14 representa um instrumento dessa espécie, um
tanto reduzido no tamanho. Nas raízes de certo cipó formam-se tubérculos; que arrancam e assam no fogo; chamam os portugueses a
essa planta "cará do mato" e consta que é muito saborosa. Nas palhoças
dos Botocudos acham-se rolos de uma espécie de trepadeira (Begonia1),
que sobe pelas árvores; os Botocudos põem-na abaixo, enrolam-na em
rolos coi:no os de fumo, e assam-na ao fogo. Mastigando-a, encontra-se
dentro dela uma medula muito nutritiva e saborosa, cujo gosto é em
tudo semelhante ao da nossa batata. Na língua dos Botocudos esta
planta é chamada "atschá".
As vagens ·do ingá (Inga, Willd.), árvore que cresce em abundância nessas matas especialmente nas margens dos rios, procuram-nas
os tapuias por causa de seu miolo branco e doce; também os europeus
apreciam esse fruto. Uma outra árvote produz uma vagem, cuja
semente, chamada "feijão do mato" pelos brasileiros (entre os Botocudos "uaab", pronunciado pelo nariz), é comestível e de muito bom
sabor, depois de torrada. São estas florestas ainda ricas de muitos
outros frutos, entre os quais o maracujá (Passiflora), o araticum,
o araçá, a jabuticaba, o imbu, a pitanga, .a sapucaia e outros. Os
tapuias, além disso, são muito prejudiciais a todas as plantações dos.
europeus; pois, toda a vez que lhes é possível, roubam tanto o milho,
denominado "jadnirum" na língua dos Botocudos, como a mandioca
e outros gêneros semelhantes. . Apreciam ainda a abóbora (Abobara),
a batata, a banana, o mamão (Carica) e outros frutos das plantações.
·Cozinham a abóbora e assam a batata. na cinza quente. Quando visitam
os portugueses no quartel, ~ão-lhes comumente grandes quantidades de
farinha. Fizeram nas proximidades do quartel dos Arcos, em Belmonte, uma plantação de 'fumo; mas os selvagens pilharam-na antes da
colheita. Gostam de fumar, ·o que parece terem aprendido com euro(*)

V 011aue1. etc.. vol. I, p. 55.

('77) A geotagla, ou hábito de comer terra. é uma perversão do a petite ocasionada
por causas hoje bem conhecidas, das quais a mais comum no Brasil é a infestação por
um pequeno "verme" Intestinal, o Necator americanu.s Stiles. (Vide, sobre o mesmo assunto,
a nota. •79).
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peus. Todavia, já os tupinambás da costa tinham o hábito de fumar
folhas enroladas, quando os portuguéses os encontraram pela priineira
vez. Dizem que os tapuias comem sem nenhum perigo a raiz da mandioca brava, que provoca aos europeus vômitos tão violentos; consta,
porém, que éles sempre quebram antes um pedaço, passando . saliva,
na superfície seccionada, e que não comem nunca a raiz fresca, mas
deixam-na passar u1n dia; talvez que, murchando, perca ela as suas
propriedades nocivas.
Há nas matas virgens do Brasil frutos que nascetn em árvores
extremamente altas e de lenho duríssimo; os poucos machados de
que dispõem os Botocudos, a custo bastariam para derrubar uma só,
donde a necessidade de lhes vir aqui em auxílio a habilidade em trepar.
Está entre as mais altas dessas árvores a sapucaia (Lecythis ollaria.,
Linn.), cujo fruto, semelhante a uma panela e chamado "há" ·pelos
Botocudos, contém saborosas sementes, para a posse das quais os selvagens têm que entrar em competição com numerosos animais, e especialmente com as araras, de potente bico. · Nenhum esforço acham éles
demasiado para obter tal fruto, pois, do contrário, nada no mundo
seria capaz de fazê-los subir a árvore tão alta . . Em tais circunstâncias
é inacreditável a rapidez com que galgam os mais elevados .cimos.
Afora esses frutos, o mel das abelhas selvagens é outro motivo que os
leva a escalar as árvores mais altas. .:\liás, a razão que então os move
não é só o mel, alimento que a mata oferece em abundância, mas também a cera, ingrediente tão indispensável a todos os· seus trabalhos.
Nas matas intérminas da América do Sul são muito numerosas as
espécies de abelhas selvagens, .muitas das quais não possuem· ferrão;
um entomologista encontraria nelas com que se ocupar duranté muito
tempo 478• Em verdade, o mel que produzem não é tão doce como o
da abelha européia, mas, em compensação, é múito aromático o seu
sabor. Para extraí-lo dos galhos ocos das árvores, são necessários instrumentos cortantes. Embora toda a horda de Botocudos possua hoje, pelo
menos, um machado de ferro, éles ainda se servem também do que cha(-1-78) As "abelhas selvagens" de que trata o autor constituem a familia das
Melipônidas, cujos numerosos representantes, incluidos no grupo das "Abelhas sociais",
vivem em colmeias mais ou menos numerosas e ainda se caracterizam pela carência. de
ferrão. Graças ao extraordinário apreço em que é tido o mel que produzem, elas figuram
entre os poucos insetos a que o nosso sertanejo, a exemplo do índio, sabe distinguir
especificamente, aplicando a cada tipo nomes especiais.
Assim, no número daquelas
cujo mel é particularmente apreciado, citam-se a "jatai amarela" ou "sete-portas"
(Trigona jaty), a "jandafra" (Melipona interrupta), a "mandassaia" (Melipona quadri-fasciata).•. a " man<luri" ou "mandurim" (Melipona me>rginata), além de muitas outras.
O matuto, até hoje, para apropriar-se do mel ("melar"), derruba habitualmente a
árvore em que se encontra o cortiço; não recuando diante do esfórço que por
vezes isso lhe custa, não seria também por espirito de previdência ou de amor à
Natureza que se furtaria à condenável prática, transmitida de geração a geração.
Ar~hur Neiva e Belisário Penna, no relatório de sua celebrada "Viagem · cientifica pelo
Norte da Bahia", etc. (Mem. do Instituto Oswaldo Cruz, VIII, 1916, ps. 115 e 201),
,dão-nos excelente observação sobre a psicologia. do fato. A bibliografia das nossas abelhas
sociais, em que merecem destaque os antigos e valiosos trabalhos de Herm. v. Ihering
(republicadas em vernáculo no vol. XXXI dó Bol. Agric. da Secret. da Agricult. do
Est. de S. Paulo, 1931) e J. Mariano Filho (1911), devem acrescentar-se as modernas .
contribuições de P. Nogueira Neto, autor de um manual d' A criação de abelhas indígenas
sem ferrão (ed. de "Chá.caras e Quintais", São Paulo, 1953).
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mam "carutu"*, feito de uma n efrite dura, de cor verde ou cinzenta.
D~pois de convenienten1ente afiada, podem com ela abrir ramos e
troncos ocados de dureza não muito grande; para isso, ora seguram-na
só com a mão, ora amarram-na solidamente entre dois paus, grudando-a
depois com cera. A fig. 8 d a estampa 13 representa um desses instrumentos, reduzido de tam&nho. Os Galabis da Guiana, segundo Barrere,
servem-se de machados semelhantes. Os brasileiros chamam tais pedras
de corisco (pedra de raio), porque pensam que elas caem do céu durante
as tempestades, enterrando-se profundamente no solo.
Finalmente, para completar a lista dos variados produtos de que
se alimentam os botocudos, devo mencionar ainda uma formiga, chamada em Minas Gerais "tanajura", cujo abdômen, extraordinariamerite
volumoso, assam e têm como muito saboroso.
Tudo qua nto ficou dito mostra que os Botocudos, cujo paladar
aliás nada tem de exigente, não sofrem facilmente fome, até porque
sabe1n acomodar a vida às circunstâncias de cada lugar. Não obstante,
às vezes se vêem à míngua, por força de. seu apetite descomedido;
vão então pedir mantimentos aos estabelecimentos portugueses, e, ,caso
lhos neguem, saqueiam as plantações. Têm como companheiros magros
cães, dados pelos europeus. Utilizam-nos muito para caçar, mas os
alimentam muito mal, motivo pelo qual são ordinariamente pérfidos
e investem, ladrando, sobre os estranhos. Servem-se de grandes cães
principalmente n a caça dos porcos-do-mato, que são muito abundantes
nas · matas e se deixam facilmente acuar, particularidade em q~e se
assemelham exatamente aos porcos selvagens da Europa. Depois que o
cão dá o sinal, há tempo para o caçador aproximar-se sorrateiramente e
lançar a flecha sobre o · animal. Por isso, nos seus assaltos aos destacamentos, os cães grandes eram uma das primeiras coisas que roubavam.
Quando uma horda de Botocudos chega a caçar tanto numa região,
a ponto de não encontrar mais meios de sustento, ela imediatamente
abandona suas cabanas, e muda-se para outra parte, como costumam
fazer outras tribos selvagens. Não lhes é nada penoso deixar o local
em que moravam até então, pois na,da deixam ali que os pudesse prender,
e em qualquer ponto da selva irão encontrar com o que satisfazer todas
as suas necessidades. Poucos vestígios permanecem de suas habitações
abandonadas, a não ser as folhas sêcas das palmeiras,-de que eram feitas
as suas choças, e seria baldado procurar ali bananeiras ou mamoeirqs,
como sucede com os índios da América espanhola, .conforme nos conta
von Humboldt, em sua interessante memória sobre os aborígines da
América e respectivos monumentos••.
( *) Esta pedra é a nefrite, ou, mais precisamente, a nefrite punamu, de que os
habitantes da Nova Zelândia fabricam os seus machados, talhadeiras. etc. ; da mesma
natureza são os "tucaraves" dos Galibls, bem coino, em ge_ral, as pedras verdes que os
povos da Guiana t êm em alta estima. Sobre ésse assunto veja-se, BABRUE Be1chreibun11 von
Ca11enne (trad. alemã), p. 181.
(**) Vide o que deixou assentado von H u MBOLDT sõbre os povos primitivos da
América e seu monumento no novo Berlinischen Monatsschrift, março de 1806, p. 180..
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Quando uma família de Botocudos se põe a caminho, colocam as
. mulheres os poucos utensílios na sacola feita de trança (fig.. 3 da estampa 14), que ordináriamente levam às costas, pendurada a uma tira, passada sobre a testa. A sacola, já de si pesada, não de raro leva a sobrecarga de uma criança, sentada sobre ela. Enchem a bolsa de pedaços de
taquara para pontas de flecha, cascos.de tatu e de tartaruga, urucu para
tinta, estopa ou entrecasco para cama de dormir, ossos para comer cocos,
algumas pedras pesadas para quebrar estes últimos, cordas de gravatá
e de tucum, bolas grandes de cera, colares feitos de contas, batoques
para os lábios e para orelhas, trapos velhos e outras cousas que tais.
Encontrei certa vez, em viagem, um chefe, carregando dois grandes
sacos; debaixo do braço levava ele um grande feixe de flechas, arcos,
caniços para flechas e ainda um grande ancorote taquaruçu. A vinheta
do 11.º capítulo do I.0 volume representa uma imagem fiel desta cena.
Carregada desse modo atravessou um braço do rio Belmonte, com
água a_té aos quadris, uma horda, composta de homens, mulheres e
crianças. Uma mulher, já muito carregada, tinha ao ombro uma cria~ça
pequena e levava pela mão uma maior, em cujo ombro, por sua vez, ia
ainda uma mais pequena; a água chegava até à altura dos ombros da
grande,. e a pequena, por conseguinte, nela mergulhava os pés. A 10.ª
estampa figura de modo exato essa família em viagem.
Afora o que foi ainda referido, levam também em s':las peregrinações
muitos gêneros alimentícios, tais como frutos, carne, etc. O homem
viaja ao lado da mulher, sem carga e apenas com o arco ·e a flecha na
mão. Quando não são largos os rios, atravessam-nos em pontes feitas "
com cipó, que em cada lugar quase sempre preparam de antemão,
para esse fim. São muito grosseiras e constituídas de um único e comprido cipó, estendido um pouco bambo acima da superfície da água;
ma.r cham sobre ele em pé, segurando com as mãos um outro, estirado
mais acima•. Sobre tai~ pontes atravessa a horda toda, velhos e
moços, com toda a bagagem. Nas proximidades de Quartel dos Arcos,
onde o rio faz grandes curvas, acha-se um pequeno banco de areia,
chamado Coroa do Gentio, onde atravessam sem ponte. Os Botocudos
não possuem canoas e nem outra qualquer embarcação; as tribos da
costa, pelo contrário, constroem grandes embarcações, com casca de
árvore, semelhantes às que viram. os primeiros descobridores, Cabral e
outros. Antes da instalação, pelos europeus, dos postos militares, ou
quartéis, nos rios do interior, os Botocudos só sabiam atravessar os pequenos rios, e nos lugares mais es~reitos; é verdade que foram sempre
bons nadadores, mas não l_e vavam . consigo a bagagem; depois daí,
tanto no rio Doce, como no Belmonte, tentaram construir canoas. Foram
vistos ~mbarcados em troncos ocos de barriguda, que governavam com
um pedaço de pau. Contam até que no primeiro daqueles rios, já
( *)

Orenoco.

H u HBOLDT encontrou também pontes feitas de cipó entre
Vide A111ichten der Natur, p. H•.

os
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foram encontrados certa vez numa muito mal construída; a verdade,
porém, é que hoje não possuem nenhuma.
Cada homem tem ordinariamente muitas mulheres, tantas quantas
possa sustentar, chegando às vezes a. possuir uma dúzia; todavia, não
encontrei nenhum com mais de três ou quatro mulheres. Os casamentos
se . realizam sem nenhuma cerimônia, dependendo apenas da vontade
do casal e dos pais; também podem ser dissolvidos com a mesma
facilidade. Na ausência do marido, a inulher pode fugir para a companhia de um outro, que tenha feito uma grande caçada, sem que daí
lhe advenham conseqüências desagradáveis. Se, porém, o marido encontra a mulher em companhia de outro homem, castiga ordinariamente a
sua infidelidade dando-lhe muita pancada, e no acesso da cólera servesc do primeiro objeto que acha à mão, muitas vezes até de um tição
ardente, fatos de que se vêem abundantes vestígios no corpo das mulheres .
. Muitos homens, nessas ocasiões, chegam a assinalar as suas mulheres .
a faca; golpeiam-nas nos braços e nas coxas, de modo que muitos
anos depois vêem-se ainda ali cicatrizes de seis a oito polegadas e com
uma de. largura, muito próximas uma da outra. Foi assim que um chefe
botocudo (capitão Gipakeiú) cortou à sua n:iulher todo o rebordo das
orelhas e do lábio, deixando os dentes inferiores inteiramente a descoberto, de modo a desfigurar-lhe horrivelmente a fisionomia.
O casamento dá às vezes aos botocudos muitos filhos, que, pelo .
menos enquanto pequenos, são muito queridos e muito cuidadosamente
tratados. Muitos escritores, Azara em particular, informaram-nos da
existência entre índios da América de hábitos contra a· natureza;
nenhum vestígio deles encontrei porém entre os tapuias da costa
oriental do Brasil, não obstante o ínfi~o grau de civilização em que
se acham. Os Guanas• enterrariam vivas as crianças recém-nascidas do
sexo feminino; os Botocudos tomam-se de horror a uma simples proposta desta espécie. Dos "Mbayas" (ª) conta o .referido .autor que é
hábito fazer abortar todos os filhos depois do primeiro casal e que
para isso as mulheres grávidas deixam que outras lhes dêem socos no
ventre, até a expulsão da criança. Também esta prática é inteiramente
desconhecida dos Botocudos, em' cujas matas não se tem notícia de
nenhum hábito antinatural análogo. Segundo o mesmo autor, os
Gaiucurus (b) só deixariam sobreviver o último filho; · da mesma maneira os "Lêngoas" e os "Machicuís" (e) fariam morrer todos os filhos
até o primeiro homem. Embora não me abalance a supor haja pura
invencionice nestas asserções, parece-me muito provável que provenha .
de fatos mal observados, pois que eu entre os selvagens mais primitivos
das selvas este-brasileiras, a quem não repugna assar e devorar a carne de
. seus inimigos, nada observei nem ouvi contar de semelhante.
(*)
·(e)

AzAaA, Voyaqei. etc., vol. II, p. 03;

idem,. p .

U2

e

15&.

(a)

idem. p. 11&;

(b) idem, p. U&:
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Os Botocudos tiram os nomes dos seus filhos de atributos dos
objetos, de animais, de plantas, ou coisas semelhantes; temos assim, como
por exemplo, "Ketom-cudgi" (õlho pequeno), "Cuplick" (macaco
berrador). Costumam tratar os filhos com benevolência, isto é, fazerlhes tódas as vontades; só o seu choro lhes causa impaciência. Nestas
ocasiões seguram-nos pelo braço e mandam-nos embora para longe,
ou então lhes batem com a mão, ou mesmo com um pau. Os partos
das mulheres são, como em quase todos os selvagens, muito fáceis, não
se encontrando aleijados entre eles. Os Botocudos não são inteiramente
despidos de amor, ou pelo m enos de cuidado, pelas crianças e pelos
velhos desvalidos; há disso muitas provas.. Viu-se no Quartel dos
Arcos um moço que conduzia pela mão, com muito cuidado, o_ pai
cego, e nunca o abandonava. Um de seus chefes sentiu extr.a ordinária
alegria com a volta de um filho de dezoito anos, que duranté muito
tempo estivera ausente, entre os portugueses; apertou-o então de
encontro ao peito e tinha até lágrimas nos olhos. Não observei porém,
como Sellow pretende ter verificado,· que os botocudos tomassem uns
aos outros as pulsações nos punhos, seja para exprimir as boas vindas,
seja em qualquer outra circunstância.
Para com os jovens mais crescidos, os selvagens parecem demonstrar
indiferença, fato de que já narrei significativo exemplo, ao ocupar-me
dos "Puris" de São Fidélis, no rio Paraíba. Isso condiz exatamente
com o caráter dos povos em estado primitivo; está igualmente provado
que a sensibilidade dos Botocudos não é tão grande como no-ro conta
Lafitau, · reproduzindo o que ouvira de um missionário brasileiro;
nenhum sinal se percebe de tão finos sentimentos. Não se pode efetivamente esperar encontrar na natureza bruta desses homens os senti1nentos de delicadezà e de afeto que · a cultura ·e a educação desenvolveram em nós; mas, nem por isso devemos pensar que neles sejam
completamente embotados todos os atributos que distinguem o homem
dos irracionais.
Nas horas de descanso, para passar o tempo, os Botocudos se
divertem cantando e pilheriando, o que particularmente acontece depois
de uma boa caçada ou de um combate feli~. Sua arte musical é, todavia, das mais rudimentares. Nos homens o canto se assemélha a um
ruído desarticulado, que ·oscila il}vàriavelmente entre três ou quatro
notas, ora subindo ora descendo, e parece provir do mais fundo do
peito; erguem então o braço esquerdo acima da cabeça; ou senão
fecham os ouvidos com os dedos, especialmente se há pessoas a assistir;
abrindo enormemente a bqca, deformada pelo batoque. As mulheres
cantam mais baixo e de modo menos desagi:adável; mas também não
vão aléni de umas poucas notas, incessantemente repetidas. Consta
que figuram no canto palavras referentes à guerra ou à caça; o fato é
que tudo quanto tive oportunidade de ouvir deles pareceu:-me um ·
simples vozear, sem palavras. A língua que falam, abundante em sons
nasais. mas destituída de guturais, é muito diversa da de todos os grupos
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circunvizinhos; como de regra em todas essas gentes, é muito pobre,
a mesma palavra possuindo numerosas significações. Dispõem só de
poucos números: um diz-se "mokenam", dois "hentiatá", mais ou
muitos "uruhu"•; passando daí, socorrem-se dos dedos das mãos
e pés. Há muitas sílabas que pronun.c iam com o céu da boca, como por
exemplo "bacan." (carne), em que o an soa indistintamente como produzido pela abóbada palatina pronunciando-se aind(\ o último an à
maneira .francesa; também o g no começo das palavras, como em "gipakeiú'', soa quase como eh alemão, pronunciado até certo ponto com a
ponta da língua.
Tem-se dito que para tor~ar uma festa perfeitamente alegre,
homens e mulheres se reúnem em círculo e dançam; Queck porém,
um de meus botocudos, afirmou-me nunca ter ele assistido 'a lguma dança
dessa espécie. Ém compensação, entregam-se a outros exercícios e divertimentos. Fazem às vezes para si flautas de canudo de taquara, com
alguns orifícios· na ·extremidade inferior, que comumente são tocadas
pelas mulheres;. for~ este, não se vê entre eles nenhum instrumento
de música. O missionário Weigl fala da existência de flautas análogas
entre os Maynas; Barrere e Quandt viram-nas na -'G uiana. As crianças
e os jovens divertem-'se, como já tive ocasião de dizer, (\tirando com o
a.rco; entre os adultos observa-se algo de semelhante ao jogo da péla.
UsaIIl para este fi_m uma grande bola feita com um couro de preguiça
(Bradypus), çhamada por eles "ihó'', que tiram a cabeça e o~ membros,
cosem as aberturas e enchem depois de müsgo. Todo o grupo, muitas
vezes numeroso, se distribui em círculo, cada um jogando a bola para
outro, sem ~deixar que caia ao chão. Às vezes entregam-se, nos rios,
a um outro .divertimento, que consiste em lutarem nadando doze ou
mais mulheres em companhia de três ou quatro homens, procurando
cada qual fazer os outros mergulhar, exercício esse em que é de admirar
a destreza com que nadam:. Embora a ·maioria dos povos selvagens
sejam peritos nessa arte, .não tem razão Azara em afirmar que os "Guarailis" são nadadores de nascença nem tampouco Southey, quando
escreve que os Aimorés não sabem na4ar. O certo é que nenhuma
das tribos in4ígenas do Brasil desconhece esta habilidade; para isso
seria necessário que alguma habitasse estepe.- inteiramente destituída
de água. A asserção de Southey, repetida por alguns escritores, decorre
do fato de não possuírem os Aimorés canoas, como todas as outras
tribos, de m.odo que, viajando pelo rio, está-se a salvo de seus ataques.
Nunca vi que os divertimentos dessem lugar, entre os tapuias, a
desinteligências, disputas ou . brigas; isso nada tem que ver, porém,
com a minha observação, já anteriormente · descrita, de um terrível
duelo a cacete, motivado pela penetração em alheio território de caça.

a

Entre os Arauacks da Guiana esta noção se exprime por têrmo parecido:
embora nenhuma semelhança exista entre as duas línguas.
Ocorrem, além
disso, na costa da Guiana muitas pa.lavras brasileiras, pelo fato de terem para lá
emigrado muitos fndios da América portuguesa.
(*)

~ujuhu ",
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Combates em que tomam parte toda a horda ou família, podem ocorrer
em virtude de ofensa grave feita a algum dos membros ou, mais comumente, como foi há pouco referido, por desrespeito à regra que esta·
belece para cada grupo ou horda um distrito de caça especial. Desinteligências domésticas são muito freqüentemente o ponto de partida
das brigas. E', por exemplo, a criança com fome, que enquanto a mãe
está a assar a carne, atormenta-a com chôro e gritos; aparece .o pai
e dá-lhe pancadas; a mãe, porém, toma a defesa do ºfilho; enfurece-se,
com isso, o marido contra a mulher, dando-lhe uma grande sova; os
parentes entram então em cena, armam .uma briga a cacete (chamada
"giacacuá'', pronunciando-se pelo nariz), em que. não de raro toma
parte toda a horda ou toda a tribo. Finda a luta, marido e mulher se
separam, as crianças ficam com a última, que passa a viver às expensas
do pai. Homens assim irascíveis recebem comumente o castigo que
merecem, não encontrando mulher que os quéira. · Essas desavenças
trazem . outras após si. Rixas mais graves envolvem toda tribo, conduzindo assim à guerra.
Os. Botocudos, numerosos, cônscios de sua força, irrequietos e ávidos ·
de liberdade, raramente vivem em paz com os vizinhos durante muito
tempo. Desde a época das primeiras descóbertas houve no Brasil,
assim corno em todas as partes do mund_o, povos selvagens em · guerra
permanente uns com os outros. Nesse caso, estão os Botocudos, que
guerreavam ininterruptamente as tribos vizinhas, levando sobre elas
a vantagem de serem mais fortes · e muito temidos, por terem a fama
de antropófagos. Eles repeliram para as · altas montanhas de Minas
Gerais e Minas Novas outras hordas de selvagens, que quase destruíram,
entre as quais as dos Malalis, cujos remanescentes vivem sob a proteção do Quartel de Peçanha, no alto Rio Doce. Já os Maconis,
muito mais numerosos, opuseram-lhes maior resistência; s_e gundo· o
testemunho de pessoas dignas de fé, levam agora vida sedentária e
são em grande parte batizados. Esse povo era tido como um dos mais
belicosos, sendo. feitos no rio Doce grandes elogios à ·sua bravura. Consideram-no alguns uma tribo dos botocudos, o que todavia é errôneo,
visto como a língua que falam é inteiramente diferente da destes últimos.
Do lado da costa marítima os Botocudos vivem em guerra com
diversas tribos, entre ·as quais destacam-se particularmente os . Patachós e os Machacaris; inais para o . interior, . com os Panhamis
e ainda com outras, mais ou menos a caminho de desaparecimento,
c:omo os Capuchos. Todos ~sses últimos, por serem mais fracos,
reuniram-s~ contra os Botocudos.
A'i próprias hordas de tapuias
travam entre si rudes combates, quando acaso se encontram. Empregam
nessas circunstâncias toda a sua astúcia e todo o seu ·tino de caçadores;
é natural, porém, que se deixem mais depressa enganar pelos seus
compatriotas do que pelos Brancos. Ordinariamente trava-se terrível
batalha, em que todas as flechas são utilizadas por . ambas as partes,
cabendo geralmente a vitória a quem as possua em maior número. O
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ataque é feito debaixo de enormes gritos e, quando os inimigos chegamse mutuamente ao alcance das mãos, entram em ação unhas e dentes.
Uma xilogravur~ de Léry dá-nos figura muito exata d~ um desses
combates entre Tupinambás e ~1argaiás, que ainda em nossos dias
seria verdadeira. O vencedor sai ordinariamente em perseguição aos
vencidos, e, pelo menos no que respeita aos Botocudos, só faz muito
poucos prisioneiros. Contaram-me, porém, terem sido vistos alguns
em Belmonte, utilizados em trabalhos diversos, como escravos. Se
conseguem os Botocudos pôr a mão em seus inimigos, sejam eles Patachós, _a que cha1nam "Nampuruck", ou "Machacaris" ("Mavon"•,
na .língua que falam), homens, muUieres e até as crianças são por eles
mortos. A carne é devorada por alguns·, exceção feita da cabeça e do
ventre, que põem for~. Na região do baixo Belmonte asseguraram-me
que se acaso derrubam a flechadas um patachó de cima de uma
árvore, deixam-no apodrecer intacto sobre o solo. Esta asserção é
todavia desmentida pelo depoimento de meu botocudo Queck. Das
numerosas hordas dessa tribo, que hab1ta1n o rio Grande de Belmonte,
algumas há que vivem em harmonia co1n os portugueses. Entram nesse
número as dos chefes (capitães) Gipaqueiú (l\ifaciengieng), Jepareque,
June (Querengnatnuck) e ainda uma quarta, que todos hoje podem
acompánhar nas matas, sem receio.
Todos se queixam de um certo chefe, de nome J onué Jackiiãn.
Vagueia ele habitualmente pela margem norte do rio Belmonte, na
Cachoeira do Inferno, a cerca de oito -dias de viagem da ilha da Cachoeirinha, rio acima. Todas as propostas de paz têm sido, até agora, por
ele rejeitadas, tendo~lhe sido dado pelos seus compatrícios, por causa
de sua. belicosidade, o apelido de Jarian (o guerreiro): Viajantes que
passam no rio em canoa têm sido convidados a descer, sendo depois
recebidos a flechadas. Os próprios botocudos mansos do Quartel dos
Arcos temem enormemente esse chefe selvagem e hostil, dizendo às vezes
aos portugueses que se Jonué fosse morto haveriam de ~ornê-lo, o
que bem exprime o ódio que lhe votam. Kerengnatnuck tinha porém
motivo especial para odiá-lo, porque um de seus irmãos fora por ele
morto, só por causa de um machado, quando no alto de uma árvore
.ocupava-se em extrair mel' de abelha selvagem. Graças às medidas
humanitárias e adequadas, e aos esforços do Conde dos Arcos, então
governador da capitania da Bahia, e hoje ministro da marinha, cessou
no Belmonte a guerra com os botocudos, podendo-se agora viajar sem
risco, em quase todo o rio. O mesmo não se dá no Rio Doce, onde os
selvagens, apesar de terem sido muitas vezes batidos, ainda na primavera
de · 816 voltaram a fazer suas ameaças.
A guerra contra os se.l vagens é feita por meio de caçadores e de
forças volantes nas matas. Uma parte dos soldados é protegida contra
as flechas pelo chamado "gibão d'armas" (couraça), a respeito do qual
(*)

O on no final das palavras soa como na língua francesa.
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já me estendi anteriormente. Os sentidos dos selvagens, exercitados
desde a infância, tornam-se de uma extraordinária acuidade. Diz.se
que . chegam a reconhecer as diferentes tribos pelo rasto, e que são
capazes de descobrir pelo olfato .o rumo por elas tomado, podendo
assim atingi-las através de caminhos abertos e limpos. Se percebem
que há inimigos perto, a espreitá-los, como costumavam fazer os soldados
dos destacamentos, fincam às vezes no caminho pequenas estacas
pontiagudas de bambu e põem-se depois em emboscada; usam mesmo
como esconderijos árvores caídas, ou outro qualquer anteparo. Quem
passe então calmamente pelo caminho, s~m pensar no perigo, cai infalivelmente vítima de suas rijas setas. Quando um estabelecimento
europeu, ou um posto militar, é por eles atacado, deixam-se geralment~
correr uns três ou quatro dias, sem nada lhes fazer; assim torna-se
mais garantido cair depois sôbre eles com facilidade. Para ir ao seu
encalço através das matas, recebem os soldados uma libra de pólvora
e quatro 'libras de chumbo, sendo muito raro fazer-se uso de bala.
Levavam um mosquetão sem baioneta e, geralmente, um facão à
cintura; às costas uma longa mochila, com uma quarta e meia (meio
alqueire saxão) de farinha, um pouco de rapadura (pedaço grande
e quadrangular de açúcar grosseiro e escuro), e ainda doze libras de
carne seca, tudo isso ração calculada para doze dias. Descobertos os
sinais dos selvagens, o bando segue-lhes a pista, aproximando-se pouco
a pouco do local em que os primeiros devem estar estacionados. Se
'acontece a sorte de lhe~ dt>scobrir os ranchos, muitas vezes em grande
número e próximos uns dos outros, mormente se à noitinha, faz-se-lhes
em torno un1 grande cerco, cada qual se deitando sem o menor ruído,
à espera que amanheça. Ao fazer éste cerco é necessário ter cuidado.
com os cães e os porcos-do-mato, que os selvagens costumam amarrar
às árvores, a uma certa distância, para sua segurança. Quando farejam
alguma cousa estranha, os cães se põem a latir e os porcos a grunhir
desabaladamente. Assim que o dia desponta, os soldados, dois a dois,
se distribuem em círculo, ocultando-se atrás dos troncos das árvores
grossas, quando isso é possível, até que o dia tenha clareado bastante
para permitir uma boa pontaria. Desfecham então o ataque, em que
tomam a frente os que estão. protegidos de couraça. Quando conseguem
chegar até as choças sem serem percebidos,. apontam para dentro as
armas e fazem fogo sobre os moradores adormecidos. Aos primeiros
tiros estabelece-se enorme confusão, com berros e exclamações; homens
e mulheres e crianças são mortos pelos seus ferozes persfguidores, sem
distinção de sexo ou idade. Os homens lançam mão dos arcos e flechas,
mas ordinariamente sucumbem, em virtude da desigualdade das armas.
A fumaça da pólvora, condensando-se ao contacto da umidade retida
pela vegetação, envolve a mata numa escura nuvem baixa e espessa.
A crueldade dos soldados nesses ataques excede a tudo quanto se possa
imaginar. No ataque dirigido a Linhares, ?Ouco antes de minha chegadà,
prendeu-se uma mulher, que não queria se entregar, defendendo·se
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por meio de dentadas• e arranhões; um soldado abriu-lhe o crânio
com um golpe de facão, tão violento, que chegou a ferir a cabeça
do menino que ela trazia às costas. A criança foi, ainda assim, poupada
e podemo-la ver depois n a colônia supramencionada, em casa do tenente
João Filipe Calmon. Não obstante tudo isso, nem sempre é tão
favorável para os soldados o resultado d esses recontros. Ainda no
penúltimo ataque, levado a efeito p elo guarda-mor com cerca de 30
soldados, em outubro de 1816, perto de Linhares, uma grande chuvarada impediu que as armas de fogo funcionassem, de modo que mui.tos
botocudos escaparam, ferindo três soldados nos braços . e nas mãos,
onde não h avia ·a p roteção da couraça; uma grande quantidade de
flechas resvalou, porém inutilmente, de encontro às vestes. Foram
aba tidos nessa ocasião cerca de dez selvagens, entre os quais o chefe
enfeitado de penas, que fora morto dentro da própria casa. Alcançada
a vitória e p9stos em fuga os índios, cortaram-se as orelhas dos mortos,
troféus que, segundo me contaram, tinham sido, não há muito tempo,
remetidos ao governador, na vila de Vitória; foram também enviados
muitos arcos e flechas obtidos no combate.
Se os selvagens, porém, estão prevenidos da aproximação dos
soldados, os acontecimentos tomam rumo muito mais funesto para
, estes, que caem facilmente nas emboscadas que lhes foram preparadas.
Armam os índios n essas circunstân cias as chamadas "tocaias", que
são esconderijos em cuja volta o mato foi desbravado, de maneira a
permitir atirar en1 todas as direções; . os galhos seriam também arran, jados de tal maneira que os lutadores poderiam ficar atrás deles em
várias turmas, esc9ndidos pelos troncos das árvo~es. · Não costumam os
selvagens co1nbater em campo aberto, faltando-lhes verdadeiramente a
coragem, pelo que as suas vitórias são obtidas exclusivamente à custa
de astúcia ou da superioridade numérica. Causa horror o simples
pensamento de cair n as mãos desses implacáveis bárbaros a quem uma
justa e ilimitada sede de vingança torna ainda mais terríveis. Eles
·fazem em tiras a carne de seus inimigos, cozinham-na em sua panela,
ou assam-na; espetam-lhes depois, com grande festa, as cabeças em
estacas, em tórno das quais dançam, cantam· e gritam. Os ossos, depois
de chupados, seriam pendur.ados em su as cabanas, como narra também
Barrere, a respeito dos índios da Guiana.
Os europeus são ainda muitp fracas nas imensas matas do Brasil
oriental; · fossem os selvagens unidos entre si e se juntàss~m todos. para
atacar o inimigo comum, e a costa não tardaria a cair novamente em
seu poder. uma vez que muitos deles, fugidos das cidades, conhecem bem
os pontos fracos dos europeus. Vivia, por exemplo, nas proximidades
de Linhares um botocudo, conhecido entre os portugueses pelo nome de
Paulo, mas que fugiu depois para a m ata. Ao ser atacada a aldeia em
que fora residir, ele gritou para os soldados, em português: "não
atirem em Paulo!" Foi, porém, encontrado depois, entre os que dali
não mais se levantaram. Quando lhes sobra tempo, os tapuias ordi-
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nàriamente carregam às costas, para lugar seguro, os seus mortos e
feridos; gastam nisso às vézes muito mais tempo, o que a muitos tem
custado a vida. Para entrar em combate pintam-se os botocudos de vermelho e de prêto. Aos que nunca assistiram dessas cenas, terrível deve
ser a impressão produzida por um ataque desses selvagens, com a cara
vermelha esbraseada, e debaixo de estrondosa gritaria. Não h á muito
que investiram desta sorte sõbre o Quartel Segundo de Linhares, onde
foram todavia repelidos pelo suboficial comandante, um mineiro decidido .. .Tudo que acaba de ser dito sobr~ a maneira de caçar, de guerrear e
sobre o modo de vida dos botocudos, aplica-se 1nais ou menos a todas
as tribos indíge~~s da costa oriental do Brasil.
Quase ·todqs Ós primeiros viajantes concordam em acusar de antropofagia a màior parte dos indígenas do Brasil; contudo, talvez se tenham
enganado com relação a muitos deles, uma vez que os membros dos
macacos, .depois de secos, assemelham-se muito aos das pessoas e poderiam ter passado como tais. O mesmo fato pode ter acontecido com
referência à carne que Vespucci ~ ncontrou nas cabanas de índios. Apesar
de · tudo, não é sem fundamento que se tem noticiado a existência
daquele bárbaro costume em muitas tribos de selvagens brasileiros.
Os tupinambás e outras tribos da c0&ta aparentadas com eles, engordavam os prisioneiros e depois os matavam com "ivera-peme", nome
que davam ~ uma pesada maça de madeira, ·cheia de enfeites•. O carrasco devia depois disso permanecer quieto n a rede, e, para que seus
braços não perdessem a segurança nos golpes, punha-se a atirar com um
pequeno arco numa bola de cêra ••. T 6das essas tribos tupis acham-se
civilizadas nos dias de hoje, persistindo porén1 o hábito da antropofagia em alguns ramos d~ tapuias, como os Botocudos e os Puris. .E'
difícil, acreditar, como alguns afirmam, que comam carne humana por
uma questão de gosto, pois fal a contra isso· o fa to de que também deixam prisioneiros com vida;· não há dúvida porém que, por vingança,
devoram a carne dos inimigos mortos em com ba te, como prova muito
claramente a declara.ção feita pelos chefes mansos do rio Belmonte,
de comerem a Jonué, seu inimigo comum. Quando se interrogavam
os botocudos de Belmonte sobre esse horrível costume, negavam sempre
a sua existência entre eles; acrescentavam porém u sarem-no ainda
Jonué e outros compatrícios seu s. Que fariam eles então dos braços
e · pernas cuidadosamente cortados aos inimigos mortos? Além _disso,
o que contou' o jovem botocudo Queck, tira ·qualquer dúvida a respeito. Durante muito te~po receou ele falar-me a verdade sobre o
assunto; resolv~u porém, finalmente, fazê-lo, depois que lhe assegurei
saber que todos os da sua horda, no baixo Belmonte, haviam desde
( *) Vide a história verfdica de HA NS STAOF.N, cap. XXVIII.
As mulheres
daempenbavam papel importa nte nesses festins.
B ARRE RE conta q ue as mulheres das
tribos da Guiana procedem de modo diverso, manifestando a sua r eprovação pelas
refeições canibalescas dos homens.
( ** ) Idem.
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muito ten1po abandonado aqu ele hábito. Contou-me então a cena que
vou narrar, e de cuja verdade devemos tanto menos duvidar, quanto
mais difícil nos foi conseguir dela sua descrição. Um chefe de nome
"Jonué cudgi", filho do famoso "Jonué iakiiam", aprisionara um
patachó. Todo o bando se reuniu, o prisioneiro foi trazido de mãos
amarrada~, sendo morto por "Jonué cudgi", com uma flechada no
peito. Fizeram então uma fogueira, onde foram cortadas e depois
assadas, as coxas, os braços e as outras partes carnudas do corpo, que
todos depois comeram, dançando e cantando. A cabeça foi pendurada
num poste, por meio de uma corda, que entrava pelos ouvidos e saía
pela bóca, de modo a poder-se erguê-la e abaixá-la. Ali ficou a secar,
depois de lhe haverem arrancado os olhos e raspado os cabelos, com
exceçãq de um tufo sobre a testa•. Queck contou ainda outro exemplo, de um botocudo bem conhecido, chamado l'vf ecan, que matou e
devorou um patachó. Da maneira pela qual esses selvagens, em seus
festins canibalescos, suspendem as cabeças de seus inimigos, contlui-se
a significação da cabeça mumificada, que existe na coleção antropológica do Sr. Ritter Blumenbach, em Gõttingen. Ao tratar dos trabalhos
que os selvagens do Brasil fazem com penas, tive o ensejo de referir-me
à cabeça em q'uestão, que. está representada na 17.ª estampa. Parece
que ela também foi suspensa em ·alguma festa, por uma corda passada
pela boca e pelas orelhas. E' possível que muitas das tribos que
outrora comiam sem pejo a ca·r ne dos inim.igos, tenham deixado já
este bárbaro costume, principalmente nos pontos em que se acham em
boas relações ~om os europeus. A própria energia corri que os botocudos de ·Belmonte defendem a sua horda da acusação de praticá-lo,
prova que eles acabaram por se convencer de quanto é degradante
semelhante costume e justifica a esperança de que esse povo, cujo
estágio de civilização é de todos o mais baixo, possa gradualmente progredir para um grau de ,cultura mais avançado.
Doenças são, de modo 'geral, muito raras entre os tapuias. Nascidos em plena Natureza, criados em completa nudez, habituados a
todas as mudanças do clima tropicat aos calores ardentes dq dia, como
ao frio e à umidade das matas e das noites, nenhuma influência tem
a atmosf~r~ sobre o seu organismo resistente, ao mesmo tempo que
a simplicidade de seu modo de vida isenta-os dos males, que inevitavelmente traz a civilização. Os banhos freqüentes e o exercício
contínuo dão ao corpo uma perfeição, de que conhecemos apenas o nome.
A experiência lhes ensinou muitos meios de combater não só os
ferimentos externos como até várias doenças. Com ela aprenderam
muitos re1nédios, alguns dos quais talvez pudessem achar aplicação em
nossas farmácias. Grande quantidade de plantas aromáticas e ativas
existe nas matas; muitas árvores fornecem bálsamos excelentes, como
(*)

assunto

Também os indfgenas da Guiana Içam as cabeças dos inimigos.
edição alemã, p. 127.
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por exemplo a copaiva* (Copaifera officinalis), o bálsamo peruviano
(Myroxylon peruiferum) e muitos outros; outras produzem um leite,
ora mais ou menos venenoso, ora com propriedades curativas. Famílias inteiras de plantas fornecem cascas benéficas à saúde, tais como
as das espécies de Cinchona, de que na região existem várias. Conheceriam os selvagens todas as plantas dotadas de ação sobre o seu organismo, cabendo qu ase sempre aos velhos opinar sobre as suas virtudes.
Não é fácil conhecer os remédios que usam porque . di~o, mesmo entre
si, faze1n segredo. Quando se lhes perguntá como pode ser tratàda
esta ou aquela doença, respondem: "venha conosco à mata, haveremos
de experimentar". Sirva de exemplo um caso, cuja verdade me foi
muitas vezes afiançada. U1n índio, que morava em Trancoso, sofria
de um gr ave incômodo intestinal; os patachós levaram-no ··consigo para
a ma ta e em três meses derarn-n o completamente são. Puseram-lhe
sobre a cabeça, como ele me contou, u m pau en1 forma de forquilha, e
depois de colocarem o intestino n o lugar devido, aplicaram sobre o lugar
doente uma espuma espessa feita corn o suco fervido de uma planta,
e puxaram-lhe um pé para o .lado. Depois de o manterem durante
algum témpo n essa incôm9da posição, deitaram-no ora de costas, ora
de ventre, alter nad amente, e aplicaram-lhe demoradamente cataplasmas
daquela mesma planta, despedindo-o por fi m completamente são.
Quando querem . tirar sangue de u ma região doente, açoitam-na com
o cansanção (f at'ropha u rens}, a que ch amam "giac.utectec", õu com
uma e.spécie de urtiga (Urtica), fazendo depois, com · um·a pedra
afiada ou com .uma faca, várias incisões na parte inflamada, de onde
o sangue co~re em abundância. O Sr. Freyreiss, numa ~iagem que
fêz a Minas Gerais, observou entre os Coroados um processo de
tirar sangue das veias. Servia-se o médico de um pequeno arco e
flecha**,. tendo es~a última na ponta um p edaço de vidro, envolvido
em algodão, de modo a ficar livre ap enas o necessário p ara penetrar
na veia que era aberta do modo m ais original, com u ma flechada•••.
Por essa mesma ocasião viu Freyreiss curar uma menina,· que sofria
provavelmente das conseqüências de um resfriado. Aqueceu-se· n~ ·fogo
uma grande pedra, até ficar em brasa, e derramou-se nela depois
águ a. A p aciente foi posta o mais perto possível de · ~odo a ser
envolvida pelos vapóres que se desprendiam, co1n o que em brev~ .
começou a suar, e assim curóu-s.e. Os tapuias curam os ferimentos
externos com muita perícia e seguran ça, colocando sóbre éles ·certas
ervas, que previamente mastigam; contudo a cura e sem dúvida devida
à sua constituição sadia e a fortes nervos. Vi uma grande ferida
muito bem curada num rapaz machacali, de propriedade do ouvidor
Marcelino da Cunha, em Caravelas. Uma anta, atirada p elos selvagens,
Na costa oriental do Brasil é chamado ucopaúba ".
Ambos estão figurados no trabalho do Sr. von EscHWEOE, Journal von Brasilien,
que acaba de vir a lume (Fase. I , pl. 2, f lgs. t, u) .
(***) A maneira de f azer essa operação foi descrita na Viauem a Darien de
LIONEL \ VATER (Viagem do Capit ão Dampier à volta do M undo).
(*)

( **)
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passando casualmente perto do rapaz, foi por este ainda mais provocada
com uma flechada, investindo então sobre ele a dentadas e dilacerando-lhe todo um lado. O ferimento começava na p arte média do peito
e fazia toda a volta do omoplata, até às costas; os tecidos tinham
sido muito bem costurados e reconstituídos. Dizem que os selvagens
curam infalivelmente as mordeduras de cobras, e que entre eles ninguém
morre por esse motivo.
E' essa a opinião dos portugueses, com
que aliás muito pouco concorda o depoimento do jovem Queck,
que me diz não conh,ecerem os botocudos do Belmonte nenhum
remédio c_o ntra tais mordeduras, de que muitos morrem. Segundo o que
ine informou, o único remédio consiste em amarrar um colar
("pohuit") acima da região mordida. Entre as moléstias d as crianças, merecem especialmente menção as que advêm do hábito de
comer terra. A fome fá-las às vezes pôr terra na boca e engoli-la. E'
bem verdade que os pais severamente as repreendem se conseguem
então surpreendê-las; mas, elas acham sempre oportunidade para satisfazer êsse apetite doentio. Esses comedores de terra têm o rosto de
cor amarela-pálida, o corpo magro, barriga dura e volumosa e em
regra não vivem muito tempo.
A argila que usam comer é na
maioria das vezes um barro amarelo-avermelhado ou cinzento, cuja
composição deve ser muito diferente da que Humboldt encontrou entre
os Ottomaques, como alimento habitual. O missionário e célebre
viajante Frei Ramon Bueno, af_irma que em La Concepción di Uruana,
no Orenoco, o barro comido pelos indígenas nenhum malefício ocasiona, embora o comam, às vezes, em grande quantidade*. Humboldt
reputa muito nocivo este gênero de alimentação, e eu pude verificar
que entre os brasileiros ele acarreta as mesmas conseqüências que
foram observadas na África e nas índias* *479 • Acreditam curar as
dores de barriga comuns esfregando no baixo ventre uma carapaça
de tatu ou de tartaruga. Os defeitos na visão são também muito espalhados entre os índios brasileiros. E' difícil encontrarmos um grupo
de pessoas sem que uma ou duas sejam cegas de um olho. Manchas nos olhos não são menos freqüentes. Não vi entretanto caso de
inflamação, de vista curta, ou de qualquer outra doença dos olhos,
o que só se pode explicai_ n1~i;i. sua resistência física. As pontas dos
(*) A nsichten der Nati1r, p. 143.
(**) Sobre éste assunto veji;,-se o trabalho fundamental do Con~lheiro OsrANDER
no Neue hannoverisch en Magazine de março de 1818. pá.gs. 26 e 27.
( 479 ) Em todo esse relato a geofagia é cons iderada como causa dos dlstÚ.rbios
da saúde a que o autor faz menção. O certo, porém, é que t a l aberração do apetite,
pelo contrá rio, aparece como sintoma de molést~&:: ou perturbações ocasionadas por
causas várias, a cuja frente deve citar-se a infest~.1,:i.i.o por certos minúsculos parasitas
intestinais, pertencentes à classe dos Nemátodes (englobados com os "vermes" na linguagem
vulgar) e conhecidos técnicamente por Ankvlostomum duodenale Dubinl (1843) e Necator
americanus, St iles (1902 ) . Dos dois, o último é no Brasil o mais comumente encontrado
entre as populações rurais, como responsável pela doença bastante conhecida sob as
denominações de " amarelão ", "opilação ", etc. Têm-nos os parasitologistas como animal
importado do Velbo Mundo: isso não se opõe, todavia, a que, no tempo da viagem de
Wled, já existisse disseminado entre as tribos costeiras. cujo contato com os colonos.
e principalmente com os pretos, era mais ou menos freqüente.
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galhos, ou os espinhos das árvores, devem ser a causa dos acidentes há
pouco apontados. O selvagem, que, corri a ferocidade do tigre, fixa
toda a sua atenção na presa que persegue, nem sempre repara nas
pontas que lhe podem entrar nos olhos. Quando sai à perseguiç~o
de um porco-do-mato, de um macaco, ou de outro animal qualquer,
que não raro foge com a seta presa ao corpo, o índio não desprega
dele os olhos, p ara que a presa não lhe escape, ferindo-se assim com
facilidade; essa causa natural parece confirmada pela observação, feita
por Azara, de que nas populações que habitam as planícies descampadas
do Paraguai não se observam defeitos nos olhos.
l\1orrendo um botocudo, enterram-no logo na própria choça ou
nas suas proximidades, abandonando-se depois o lugar, para construir
outra habitação. · O defunto, no primeiro dia, é chorado com gemidos
pavorosos, as mulheres principalmente comportando-se como loucas;
isso não parece, contudo, traduzir uma dor muito profunda, porque
já no dia seguinte cada um toma seu caminho, reatando a vida
habitual. No Belmonte, amarram com u m cipó as mãos do defunto
e depois o estende1n num~ cova longa, em vez de enterrá-lo de cócoras,
como fazem muitos outros selvagens da América• ; noutros pontos,
porém, as covas seriam redondas. Naquela mesma região não se costuma
enterrar nada com o defunto, fato confirmado pela escavação que
fizemos de vários túmulos. No rio Doce, o Sr. tenente João Filipe
Calmon encontrou nos túmulos armas e mantimentos, ali postos para
o defunto; isso vai de encontro às minhas observações e ·não me parece
crível. Muitos túmulos por mim escavados, no interior da mata, continham apenas ossos e demonstravam ter sido enchidos com terra.
Sóbre eles, na superfície do chão, viam-se bastões curtos e grossos, ou
pedaços roliços de pau, iguais em comprimento e dispostos uns juntinho
dos outros. Perto, via:·in-se ainda as cabanas que haviam sido abandon adas. Depois da morte de um botocudo, de cada lado da sepultura
entretém-se durante algum tempo uma fogueira, com o fim de afastar
o demónio, tarefa de que os parentes não descuidam, ainda que precisem
vir de lugar distante. Se o morto era muito estimado, erguem-lhe sobre
o túmulo uma cabana de folhas de coqueiro. Os braços do defunto
são amarrados com cipó, embora nem sempre se observe este preceito.
Conta Azara que há entre os Charruas o costume de cortar fora ·um
dedo, que aiiás sabemos existir entre os índios da Oceânia. Disse-me
o Sr. Calmon ter visto no Rio Doce cortarem as mulheres o cabelo,
em sinal de luto, hábito muito comum entre os americanos, mas a que
devem ser estranhos os Botocudos, por isso que não o observei em
Belmonte. Ademais disso, parece-me terem sido atribuídos aos habi(*) Multas tribos americanas enterram os mortos pelo último processo, contando-se
entre elas os primitivos habitantes do Canadá, dos quais diz o velho missionário CREAux,
em sua H istoria Canademü, Par., 1116•, •. p. 92 : "Ubl cum extremo habito eiceaslt
anlmus, corpus statln ln glomas conformant, ut quou habltu in matris a loco tuerft,
eodem conqulescat ln tumulo".
Teriam Igual costume os Cara.fbas, os Chllensls, 01
Hottentotes, e em alguns lugares, os próprios Botocudos.
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tantes do Rio Doce hábitos que eles não possuen1, já porque, de modo
geral,
têm sido observados de maneira imperfeita, à distância e
com olhares reçeosos, já porque, em tódas as partes do inundo, há a
tendência de ver, em tudo quanto desperta a nossa curiosidade, aspecto
mais extraordinário .e rrtaravilhoso do que o existen te n a realidade. A
maneira pela qual os Botocudos enterram os mortos é muito semelhante
à dos Tupinambás e outras tribos da costa, aparen tadas com os
últimos; havia entre estes também o costume de construir uma choça
de fo~has de coqueiro sobre o túmulo, mas o corpo era enterrado em
posição erecta, amarrados nêle as .. mãos e os pés, como nos conta

so

Ury•.
Walckenaer, na tradução da Viagem de Azara, diz, com muita
justeza, que todos os povos da Terra possuem certas idéias religiosas,
donde haver certamente erro quando nega Azara ~ existência, entre
os Charruas, de qualquer vestígio de religião, de música, de dança,
etc.•• .
.Eschwege confirma também a presença de idéias religiosas nos
Guaic;urus. Até os bravios Botocudos possuem uma porção de Crenças
extravagantes a respeito de espíritos maléficos, dos quais só se poderia
adquirir noção exata conhecendo perfeitamente a língua desse povo.
Temem os espíritos maus pretos, ou demônios, a que dão o nome de
"Janchon"; alguns são grandes e chamam-se "Janchon gipakeiú"; outros,
pequenos, "Janchon kudgi". Quando o diabo grande passa pelas suas cabanas, todos que o viram estão fadados a morrer; sua presença seria
sempre breve; mas, apesar disso, morre semp!e muita gente depois de
suas visitas. Deita-se e.dorme junto à fogueira dos túmulos e vai-se depois
embora; desenterra porém o morto se não encontra ali nenhuma
fogueira. Freqüentemente agarra também um pedaço de pau e bate
nos cães, até mat á-~os. Matam ainda, às vezes, as crianças que saíram
a buscar água; dizem que, ·nessas ocasiões, encontra-se a água derra·mada nas. redondezas. Pode-se comparar este diabo com o "Aignan"
ou "Aanhangá" dos Tupinambás. Por medo dele, os selvagens não
são capazes de passar a noite sozinhos na mata; preferem sempre ir
acompanhados. A lua ("taru"), entre todos os astros, parece ser o
que os Botocudos mais veneram, pôis é a ela que atribuem a maior~a
dos fenômenos naturais. Seu nome aparece em muitas das denominações aplicadas aos meteoros; ·assim é que o sol chama-se "Tarudipó",
o trovão "Tarudecuvong". o raio "Tarutemareng", o vento "Turucuu",·
a noite "Târutatu" etc. Segundo imaginam, é .i lua quem dá origem
ao trovão e ao raio; ela às vezes cairia sóbre a terra, ocasionando
a morte de muitos homens. Atribuem-lhe também o malogro na
colheita de certos produtos alimentícios, de frutos, etc., além de muitas,
outras superstições que têm a seu re.s peito.
(*)
( **)

Ltav, Vot1aue à la terre du Brt 1U, etc., p. aol.
Az..JU, V ot1auea, etc., vol. li, p . u .
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Como acontece com a maior parte dos povos do mundo, haveria
também entre eles a tradição de um grande dilúvio. Encontramos em
Simão de Vasconcellos notícia sobre as crenças que a respeito do assunto
tinham os índios da costa, que falavam a líagua geral. Apenas uma
família, contavam eles, a do velho Tamandaré de Tupá, que avisada pelo
Ente-Supremo subiu numa palmeira, e livrou-se da inundação que
fez desaparecer todo o resto da humanidade. Mais tarde, ela desceu e
povoou novamente a terra. Seja como for, as idéias religiosas dos
Botocudos não são mais absurdas do que as da generalidade dos colonos
portugueses que vivem no Brasil; como os índios do litoral os últimos
acreditam também num espírito das selvas, chamado "caipora", ao
qual atribuem o rapto de çrianças e de jovens, que depois escondem
no oco das árvores e a.li os alimentam.
São estas as observações que pude fazer durante minha permanência nas matas em que estive. Com o povoamento crescente da
costa, os Botocudos têm sido repelidos cada vez mais para o interior,
não sendo de duvidar-se que afinal marchem também a caminho da
civilização.. Isso levará ainda muitos anos, porque não se conhece
mais no Brasil a arte com que os J esuítas, abstração feita de muitas
instituições nocivas e dos males decorrentes de seu domínio, sabiam
instruir as tribos selvagens dos primitivos íncolas daquelas matas.
Para adquirirmos conhecimento aprofundado sobre os Botocudos, faz-se
mister procurar o rio Belmonte, porq~e não é ainda hoje possível
·
observar os que vivem no rio Doce.
Para dar ao leitor uma noção da língua que falam esses selvagens, .
apresento a seguir a lista de alguns nomes: no fim deste segundo
volume porém, darei, para os lingüistas, uma tabela comparativa de
diversas palavras.
NOMES DE HOMEM
Jucakemet (o primeiro e muito breve)
Cupilick
Jukerecke (J com som de í)
Macnina (o primeiro n pronunciado pelo nariz)
Mecann (a soa entre a e e)
Makiengjeng
Ahó (pelo nariz)
Kerengnatnuck (pelo nariz)
NOMES DE MULHER
'

Enkepmeck (En muito breve e, como a segunda
sílaba, pronunciado pelo nariz)
Marinhjopu
Uewuck
Schampacham
Pucat
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SUPLEMENTO
. Estavam já escritas as minhas notas sóbre os Botocudos, quando
travei conhecimento com a notícia que sóbre os indígenas da Capitania
de Minas Gerais apresentou o Sr. von Eschwege, funcionário do Reino,
residente eni Vila. Rica, em seu trabalho ]ournal von Brasilien publicado pelo lndustrie-Comptoir de Weimar.
Alegra-me verificar que as opiniões do autor concordam com as
m~nhas; mas há em seu trabalhd certos pontos . que reclamam de
minha parte alguns reparos. Penso que me assiste tanto mais o direito
de fazê-lo, sem incorrer ·em censura, quanto a minha crítica de modo .
nenhum-. poderá diminuir os méritos do n9sso compatriota. A longa
permanência do Sr. Eschwege na capitania de Minas Gerais, tão
importante do ponto de vista mineralógico, autorizava-nos a esperar
dele notícias e observações do maior interesse, uma véz que os seus
conhecimentos, e a posiÇão favorável em que se encontrou, dever-lhe-ão
ter oferecido muito mais ensejo de investigar o país e seus habitantes,
<f Ue o de que poderá dispor um viajante, incapaz de, em curta permanência, adquirir noções completas sobre a língua,_usos e costumes do
povo. Entretanto, o estudo dos indígenas daquela capitania fornece·
resultados inferiores aos que se podem obter ·em outras menos cultivadas\
ou não ainda habitadas pelos europeus. Ademais disso, não havendo
aquele autor observado pessoalmente os Botocudos, teve forçosamente
que se baséar em informações de outros, as mais das vezes inseguras
e quase sempre exageradas. Ao número destas pertence particula~ente
o relato, extremamente inverossímil (Pág. 93), de um negro, que estivera longo tempo entre, os Botocudos; porque é fora de dúvida que
não só existe nenhum rei botocudo, ou qualquer forma de governo
monárquico nesse povo rude, como ainda não é provável que a perfuração dos lábios e das orelhas seja praticada em alguma assembléia
geral. Se fossem convocadas· todas as diferentes tribos e hordas de
botocudos, talvez não se pudessem reunir tantas quantas disse o negro
Agostinho ter alguém visto, por ocasião da operação referida. E' patente
o cunho de inverdade em toda a narrativa sobre o caso. Já o mesmo
não acontece com as referências feitas ao tratamento cruel infligido
aos pobres indígenas pelos conquistadores de suas matas, mais poderosos e providos de armas de fogo. Tem-se aqui, infelizmente, a expressão de . uma verdade, que não é possível contradizer. São por igual
ihteressantes os informes referentes às ordens baixadas pelo reino, relativamente ao tratamento a dispensar aos índios, as quais, por desgr~ça,
só muito imperfeitamente são obedecidas. As notas que abaixo se
.lêem podem servir para a retificação de alguns pontos concernentes
às tribos selvagens.
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Página 77.

O nome dado a todos esses selvagens provém .da
palavra "botoque", donde ser mais correto escrever Botocudos do que
Botecudos• . Foram ainda chamados Guerens (pronunciado como
na palavra francesa "Guerins") e não "Grens", do que ainda hoje
poderemos nos convencer, no rio Itaípe. O nome "Arari" parece existir apenas em !vfinas, porque nunca o ouvi, quer no baixo Rio Doce,
quer no Belmonte; ademais, é muito raramente encontrado nos escritores que trataram do Brasil, os quais, entretanto, também os chamam
de Aimorés ou Amborés. No rio Doce, como no Belmonte, os costumes dos Botocudos parece serem os mesmos, fato de que penso ter
podido convencer-me plenamente, muito embora contra isso se oponha
o que diz a respeito o Sr. Eschwege. Pelo simples fato de no rio
Belmonte entreterem, até certo ponto, trato pacífico com os brancos,
não se deve concluir que pertençam a outro grupo étnico. Tudo nos
leva a crer que não seriam lá menos pacíficos do que aqui, se não
os houvessem tratado de modo tão cruel; aliás como foi referido antes,
não há muito ainda que se mostravam igualmente hostis duas milhas
ao norte do rio Belmonte, no rio Pardo e em Sto. Antônio, duas
milhas ao sul deste rio. As relações que entre si mantêm, através da
mata, do rio Doce ao rio Belmonte, foram também mencionadas atrás;
mas, nas regiões do São Mateus e do Mucuri, ao que parece, mantêm-se
isolados. E' certamente · destituída de fundamento a asserção de que
constroem especialmente casas enfeitadas de penas, para enterrar os
mortos, realizando anualmente nelas festas fúnebres; eu próprio tive
ocasião de me revoltar contra as fantasiosas invencionices que se contavam sobre estes assuntos, e que são muitas vezes oriundas do conhecimento incompleto dos fatos, mormente em se tratando de regiões em
que os selvagens se mantêm em hostil-idade. Pude conhecer de perto
muitos moradores de Minas Novas e da região de Jequitinhonha, todos
concordantes com o que foi dito por mim. Nos lugares em que se
mantêm em guerra, como no rio Doce, os Botocudos, por ódio, comem
a carne dos seus inimigos; no Belmonte, pelo contrário, são pacíficos,
parece terem perdido progressivamente esse bárbaro costume, muito
embora esteja fora de dúvida que ele primitivamente também ali ocorresse, como se conclui dos informes de alguns daqueles selvagens, os
de Queck inclusive. Os Patachós freqüentam as proximidades da costa
marítima, apesar de existirem ainda alguns em Minas Novas.
Dá-nos o Sr. Eschwege algumas notícias sobre as rigorosas medidas
tomadas pelo Conde de Linhares contra os Botocudos, medidas estas
que, significando embora uma guerra de extermínio contra eles, não
foram todavia narradas de modo suficientemente incisivo. Só há verdade no que conta o autor sobre as atrocidades praticadas contra os
indefesos índios, pois nenhum meio ficou esquecido, capaz de dizimá-los.
Houve até pessoas desumanas que fizeram a tentativa de exterminá-los,
(*)

Vide · Corografia BraaUica, etc., tomo II, p. 72, em nota.
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lança ndo inão de roupas contaminadas com pústulas de varíola,
a fim de que eles espalhassem entre os seus a terrível doença.
O Sr. Eschwege acha inexato comparar a cor dos índios de Minas
com a do cobre.
Devo confessar que h~ entre indígenas grande
variedade na cor, alguns sendo escuros, bruno-àcinzentados, outros de
um pardo mais amarelado e ainda outros de cór mais vermelho-acobreada; · não obstante, todos possuem uma tonalidade vermelha, quer·
sejam bruno-acinzentados, quer bruno-amarelados. Por outro lado,
as miphas observações trouxeram-me a convicção de que as crianças
nunca nascem perfeitamente brancas como os europeus•; têm uma cór
amarelada, mas tornam-se muito depressa brunas. Vi muitas que,
embora muito novas, tinham uma cor bruno-escura perfeitamente
caracterizada. Como já tive, porém, ocasião de dizer, existe entre os
Bo tocudos, coisa notável, uma variedade esbranquiçada, que só nas
costas é um pouco amarelada e possui cabelos castanho-anegrados;
as crianças novas desta raça podem apresentar ao nascer uma cor quase
inteiramente branca. O Sr. v. Eschwege diz que as crianças, ao nascer,
não seriam de cor vermelha-acobreada , ponto em que estou plenamente
de acordo com ele; discordo, todavia, em que elas possam ser então,
como ele afirma, perfeitamente brancas como nós. Nesse pon to baseiome nas informações do meu botocudo Queck. Deve aqui remeter-se
o leitor a Mithrídates (Vol. III, 3 parte, pág. 313), onde este autor
exprime de modo exato as minhas idéias sobre a matéria. O excelente
tratado sobre os povos da América, que ilustra aquele trabalho,
fornece ao leitor os verdadeiros pontos de vista sobre que se deve encarar esse interessante assunto. A cor da pele e certos outros caracteres,
parecem peculiares a todas as raças americanas; apenas variam infinitamente nas numerosas tribos e ramos étnicos daquele vasto continente, e em cada indivíduo assumem uma n1odalidade diferente;
por estas razões nada de absolutamente geral é possível reconhecer
na arquitetura do esqueleto desse povo, em que há altos, baixos, gordos
e delgados, nada ficando ele a dever aos europeus, no tocante à variedade. Não é exato que possuam em r egra testa fugidia e uma mesma
conformação da bacia••, pois estas partes oferecem as mesmas variações que entre nós. Vi botocudos com a testa alta e larga, outros achei
que a tinham pequena e estreita, embora não se possa negar que muitas
tribos se distingam de outras por certos caracteres a elas peculiares.
Muitos autores têm contestado que os indíg~nas df1 América do
Norte e do Sul perteriçam a uma mesma raça. No entanto, pessoas
instruídas e fidedignas asseguram-me que a fisionomia e a cor, não
só nos Botocudos, como ainda nas outras tribos do ·Brasil, concordam
ptt·feitan1en te com as das nações indígenas da Norte América, como
(*) Encontra-se uma confirmação deste fato, de importância capital, na descrição
da Viagem do Sr. von H u MBOLDT, parte 1. p. 500.
(**) V. v. Esc HWECE, Journal von Braailien, cap. I , p. 87.
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por exemplo as dos Cherokys, da Carolina do Norte. Pode servir para
este confronto o jovem botocudo Queck, que trouxe comigo para a
Europa•.
Chame-se vermelho-acobreada ou bruno-acinzentada a
cor dos nativos da América, ela fica sendo sempre o caráter de todas
as raças americanas, tanto da porção setentrional, como da meridional,
excetuadas as das regiões frias; ela está, além disso, por tõda a parte,
sujeita a muitas variantes de matiz. O próprio Queck serve para mostrar, de maneira eloqüente, a influência do clima sobre a cor da pele;
com efeito, enquanto a . cor do seu rosto no verão era um tanto bruna,
tornava-se .tão clara no inverno que chegaram a tomá-lo por europeu;
até a própria .cQr. d3is bochechas parece se ter tornado um pouco avermelhada. .Devo, ·porém, lembrar que ele não pertence à raça mais
escura dos botócudos. Entre os índios norte-americanos, Volney achou
que as .partes cobertas do corpo eram mais claras do que as descobertas,
fato de que não vi no Brasil nenhum exemplo, uma vez que os índios
civilizados, embora se vistam com calças e camisa, têm em todo .o corpo
uma coloração uniforme. Da observação de Volney parece depreenderse .que a .cór verdadeira da pele daqueles povos setentrionais é a das
partes mais claras abrigadas pelas vestes, e que conseqüentemente as
tribos da América do Norte têm, de modo geral, cor mais clara do que
as da América do Sul. Entretanto, em ambas as partes do continente
Americano encontram-se exceções a esta regra; pois, na América do
Norte se conhece a existência de povos escuros e na do Sul há os
Bótocudos brancos, além de algumas outras nações de pele clara. Fõsse
só o clima a origem da pigmentação bruna dos americanos e os portugueses adquiririam, depois de várias gerações, esta pigmentação; o
certo, ehtretanto, é que, nos lugares em que não se mesclam com· o
sangue negro ou índio, eles conservam a cor dos seus antepassados europeus. Não pude verificar nos portugueses do Brasil modificações como
as que descobriu Smith•• nos lavradores da América do Norte, atribuindo-as ao clima. Os traços fisionômicos dêles não mudaram, os
cabelos permanecem crespos e encaracolados, e a própria cor só raramente chega a adquirir a tonalidade escura da dos índios. A verdade
é que, no Brasil, os- descendentes dos portugueses só raramente se
ocupam em trabalhos agrícolas, que deixam aos negros; em compensação, dão-se muito à caça e à pesca, expondo-se assim aos raios solares,
durante longo tempo. Daí adquirirem comumente uma cor mais .amarelada, mas nunca tão escura, bruno-acinzentada, como a da maioria
dos ín~ios. Devo aqui remeter o autor à formosa passagem em que
Humboldt, no seu ensaio sobre as condições políticas da Nova Espanha
(*) Sõbre este 8881lnto veja-se V ATO em Mithr(datea, tomo III, parte 2.•, p. 809
e seguintes. E' para mim de maior interesse saber dum viajante Jnst.rufdo, como o
Sr. Coronel Thorn, que viveu muito tempo na tndia, que a ftsfonomia do m~u botocudo
concorda Inteiramente com a dos Malaios, fato que também confirma BLUMENBACB, pelo
estudo comparativo dos crA.nios trazidos por mim e representados não só na estampa 58
das D ecades Cran~m, como também na vinheta deste capitulo de meu livro (edição ln '6-t.0 ) .
(**) Vide J. S. V•TD, Unterauchungen, iiber Amerika'a Bevõlkerung, p. 72.
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Utemílw1 e omato1 do1 Botocuào8.
Fig. l, tubo "Kunstschun·Cocann"; 2, instrumento de
fazer fogo. "Nom-Nan"; 8, sacola de viagem; 4, estojo
de folha de palmeira; 5, colar de sementes, chamado
"Pohuit"; 6, fàca, arranjada de modo a ser pendurada
no pescoço; 7, osso de animal e nozes de coco, para
comer; 8, copo de taquarussu, para beber água, chamado
"kckrok.".

4

21 - Ârmas e utensllios dos Botocudos
Fig. 1, arco; 2, flecha comum; ~. flecha pequena de
pau vermelho; 4, avental feminino; 5, sacola listrada
de caça.
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Armas e utensilios dos Botocudos.

( Est. 21 ).
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(tomo l, pág. 115), discorre da maneira mais interessante sóbre a
matéria. Ainda que os fatores externos intensifiquem a pigmentação
das tribos de que nos ocupamos, . a cor bruna fundamental sempre
permanece; porém, como observa exatamente von Eschwege, ela se
altera sob o influxo de moléstias, tornando-se de um amarelo pálido,
principalmente no rosto. Estas considerações não se opõem todavia
a que os habitantes dos países quentes possuam, de modo geral, uma
cór mais escura do que os dos frios; e a grande diversidade de matizes das tribos sul-americanas, cujo próximo parentesco ninguém contesta
por êsse motivo, parece falar em favor da origem da humanidade a
partir de um único casal, assunto sobre o qual o inglês Sumner publicou
trabalho muito interessante•.
Apesar da semelhança existente entre os Mongóis, os Malaios e os
povos nativos da América, estes últimos parece possuírem em comum
um certo número de caracteres externos. Na estampa 17 estão figuradas várias fisionomias de Botocudos; a figura 4, que devo à bondade do Sr. Sellow, e foi . feita do vivo, exibe traços nitidamente
mongólicos, m_as errar-se-ia em supor que todos aquêles selvagens possuem um tal semblante. A ~.ª figura, por exemplo, que apresenta
Juquereque, tem·- iguaJmente fisionomia genuinamente brasileira, mas
apesar disso, difere muito das demais. A 2.ª figura mostra a mulher
de Jepareque e a 5.ª a ·cabeça mumificada de índio que tem sido aqui
citada em várias passagens, e pert~nce à coleção do Sr. Ritter Blumenbach. A comparação com as curiosas figuras de rostos esquimaus,
estampadas na descrição da viagem do Capitão Ross ao Pólo Norte,
mostra quão diferente. é o aspecto fisionómico dos índios brasileiros,
confirmando assim a opinião dos missionários do N aín, que tiveram
ocasião de ver o meu Queck. E' extremamente difícil decifr.a r o mistério
da origem de muitos grupos raciais da América.
Aos chefes dos tapuias pão podemos dar o nome de caciques. Esse
.termo tem sentido muito mais elevado, e não se enquadra com os chefes
dos indígenas do Brasil, que não são objeto de nenhuma veneração
particular, e em nada se distinguem dos restantes da tribo; para lhes
conferir na horda um voto decisivo, nenhum atributo de superioridade
os assinala, tais · como a maior prudência, a experiência ou a valentia.
Caciques devemos chamar os senhores todo-poderosos dos povos mais
adiantados do Novo Mundo, como os mexicanos, peruanos e outros,
cuja autoridade e cujo poderio, não de raro ilimitado, constituíram forte
obstáculo aos conquistadores espanhóis.
· Mui tos possuíam vastos domínios e uma cultura que ainda hoje
causa espanto aos viajantes e de q~e nos dão idéia as belas ilustrações
do livro de Humboldt• •. Quanto estão longe deles os brutos habiVide J. B. SuMNER, A Treatise on the r ecorda of the creati on, etc.
Vejam sóbre a matéria os escritos de ALEX. von HuMBOLDT e bem assim
os de VATEB, no 8.0 tomo, 2.• parte de Mithddated.
(*)
(**)

·.
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tantes das matas virgens do Brasil! Reina aqui a mesma lei que entre
os animais, e a maior força dos braços é a única superioridade reconhecida. Nenhum hieróglifo ou qualquer sinal gravado se encontra nos
rochedos ou nos troncos seculares daquelas florestas, e os únicos monumentos erguidos pelos entes humanos que vivem nestas últimas são
as palhoças efêmeras, feitas de galhos, e incapazes de resistir às vicissitudes de um único ano.
Os do Brasil, então, portadores de u1n boné de soldado português,
perderam já a sua originalidade, e só pouco interesse despertam.
Nunca vi algo que com aquilo se pareça nos selvagens da costa
oriental.

II

VIAGEM DO RIO GRANDE DE BELMONTE
AO RIO DOS ILHÉUS
O Rio Pardo. - Canavieiras. - Patipe. - Poxi. Rio Comandatuba. - Rio Una. - O córrego Araçari. Meço e Oaqui. - Vila Nova de Olivença. - Os índios
dêsse lugar. - Utilização do fruto da piaçaba. - Vila
e Rio dos Ilhéus. - Rio Itaípe, Almada. - Os Guerens,
descendentes dos antigos A imorés.

1vf inha demora nas margens do rio Belmonte e nas florestas habitadas pelos Botocudos despertou-me <?. desejo de encontrar um novo
campo para minhas observações.
Fizeram-se, em conseqüência, os
preparativos necessários para continuar nossa viagem para o norte, e, de
acordo com o plano que eu estabelecera, penetrar nas florestas e alcançar Minas Gerais. Tive, durante parte da rninha viagem, a agradável
companhia do Sr. Charles Fraser, que, como eu, ia até Ilhéus.
O rio Grande de Belmonte, que se lança no mar a pouca distância
da vila de Belmonte, é muito largo, e às vezes torrentoso em frente
dessa cidade. Adquiri, por isso, grandes canoas para transpô-lo; meus
burros e meus cavalos haviam-no atravessado a nado na véspera.
Quando as canoas atingem a margem oposta, entram numa passagem
estreita acercada de mangues, onde as águas são muito calmas, chamada Barra das Farinhas. Provávelmente essa passagem foi outrora
um braço de rio, cuja embocadura pouco a pouco se foi cobrindo de
areia; dão-lhe também o nome de Barra Velha.
Depois de carregarmos a nossa tropa, marchamos uma légua e
meia, até alcançarmos a foz do rio Pardo, importante curso d'água.
Perco rre~se uma costa arenosa e deserta, em que todas as árvores e
arbustos são encurvados e maltratados pelos ventos freqüentes do mar
e pelas te1npestades. Encontrei nesse local ossos de tartarugas marinhas,
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espalhados•, o que aqui constitui uma raridade, ª<? passo que se mostra muito comum mais para o sul, nas costas vizinhas do rio Doce,
que são desertas e tranqüilas•so.
O rio Pardo forma o limite entre a comarca de Porto Seguro
e a de Ilhéus; lança-se ao mar por diversos braços; o mais meridional,
que desemboca em Canavieiras, chamava-se Imbuca no tempo dos
índios. Na margem meridional da barra, encontramos uma pequena
casa, habitada por um passador de gado, que conduz os viajantes à
grande ilha, em que está situada Canavieiras, entre os dois braços do
rio. Embarquei, à tardinha, numa canoa pequena, estreita e pouco
segura; a maré enchia e grossas ondas a fustigavam de um e de outro
lado, sacudindo-a com extrema violência, de modo que a travessia
foi penosa e cheia de . perigos. Entretanto, graças à habilidade do
canoeiro, que evitou cuidadosamente expor os flancos da embarcaÇão
às ondas, chegamos sem acidente.
Observei, nos mangues que cobriam as margens do canal, uma .
quantidade prodigiosa de andorinhas, com a plumagem de colorido
fuliginoso uniforme, e que, embora não me tivesse sido possível examiná-las de mais perto, não .Podiam ser senão da espécie denominada
Hirundo pelasgia481, Tinham se reunido nesse local para passar a
noite, mas se elevavam algumas vezes em bandos numerosos a grande
altura, e· voltavam a cair imediatamente nos mangues, a que. a quantidade assombrosa desses pássaros emprestava uma cor escura.
Encontrei o Sr. Frazer, que havia atravessado o rió antes de mim,
instalado numa grande casa; aquecemo-nos ainbos juntos a um bom
fogo, com a família do proprietário. Fo'mos depois nos deitar nas camas
de tábua que se havia colocado num espaçoso quarto, que serviu também
de dormida para parte dos moradores da casa.
Canavieiras é uma vila, ou aldeia, com casas bastante espaçadas
e uma igreja; produz .principalmente mandioca e arroz. Os habitantes
são, na maioria, brancos e pardos, como são chamados os homens de
diferentes tonalidades de cor, produzidos pelo cruzamento <fos brancos
com os negros; esses pardos constituem o grosso da população ·do
( *) Na primeira parte desta "Viagem", escrevi que a grande tartaruga marinha
era T estudo mydals ; o estado em que me encontrava então às margens do Rio Doce
lmpedlu-m·e de dar dela uma descrição conveniente; esperava encontrar outras. mas nlo
vi mais nenhuma: tenho. contudo. um crânio completo dessa tartaruga e o exame dele
dará a cónhecer se pertence a uma forma · conhecida, ou a espkte nova, coi11& . de que
penso me ocupar em meus Beit r ii{le zur Naturgeschichte v on Brasilien.
(-'80) Chelonia mydcu (Lino.), descrita nos Beitraege (vol. 1, p. %1) , sob a
denominação de Caretta esculenta Merrem. Espécie largamente espalhada em todos os
mares quentes e temperados.
(481) A espécie, que pertence à famma dos Apóclida.s <= Clpséllda.s dos velhoe
autores), ou " andorinhões", foi durante ·multo tempo confundida com Hirundo pd.agica
Linn ., 1758 (= H. pelcugia Lino., 1766), da América Setentrional. A ave sul-americana,
multo parecida aliás com a sua. congênere, constitui espécie a.qtônoma, descrita em
1002, no Orenoco, por Brelepsch & Hartert, com o nome de àhaetura andret, e é
representada. nas costas este-brasileiras por uma raça particular, indi.vldualizada em 1907
por Hellmayr, sob a denominação de Ch. andrei mer idionalil. . Deve ser comum em
São Paulo, de onde o Museu Paulista recebera numerosos exemplares, alguns dos quais
· obtidos dos bandos que freqüentemente aparecem a fazer evoluções em tõrno do próprio
edltfclo em que a repartição tem a sua sede.
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litoral. Como não existe no lugar nem juiz nem qualquer outto governante, não há também polícia, e Canavieiras é conhecida em toda a
região pela liberdade e pelo estado mesmo um tanto selvagem ,.de seus
habitantes. Eles n~o querem saber de juiz, declarando que se podem
governar por conta própria e que só devem pagar poucos impostos.
~liás o caráter deles é jovial, e se divertem às vezes dias seguidos,
tocando música, dançando e jogando cartas, divertimentos que os levam
muitas vezes a excessos.
·
A barra do rio é melhor que a do Belmonte e, por isso, controem-se
ali algumas embarcações para o comércio com a cidade da Bahia e
outros pontos do litoral. O rio Pardo atravessa matas onde os Botocudos ainda se apresentam com.o inimigos, ao passo que são pacíficos,
pelo m~nos em parte, nas margens do rio Belmonte. Recentemente
ainda, êles mataram várias pessoas, e supõe-se que os assassinos são
da tribo do capitão Jeparaque, cujo retrato é a pri~ei~jl figura da
prancha 17. Anteriormente já haviam destruído diversas plantações
dos portugueses. Atacaram-nos e eles se defenderam fortemente; cinqüenta de seus guerreiros foram mortos nessa luta. Eles se vingaram
matando quatro pessoas, e os portugueses se viram obrigados a .abandonar as plantações na parte superior do rio, pois os Botocudos as
devastavam e ameaçavam. Parece· que não passaII\ além do rio· Pardd,
porquanto ainda não foram vistos em Comandatuba. Algumas hordas de
Patachós· erram nas margens desse rio e nas matas da barra do Poxi'.
A pouca distância d.e Canavieiras, um braço do rio Pardo, denominado rio da Salsa, se destaca e vai reunir-se ao rio Grande de
Belmonte. Vi em Canavieiras um homem que o Conde dos Arcos
enviara da Bahia para tornar o. rio da Salsa navegável. Esperavam-se
da. execução dessa emprêsa grandes vantagei:is para o comércio com
Minas, pelo rio BelmoQ.te; poder-se-ia chegar a esse último rio pelo
canal do rio da Salsa, partindo do rio Pardo, cuja embocadura é
melhor para a navegação do que a do rio Belmonte.
Não· querendo. deixar passar a estação favorável para viajar pelas
florestas, não pude ficar muito tempo caçando em Canavieiras; verdade
é que aí encontrava-se pouca coisa que pudesse interessar às nossas
. coleções. Com tudo isso, houve sempre algo de novo · em cada região.
Assim, nas cercanias do rio Belmonte e do· rio Pardo, vive um
animal dos mais belos ~a classe dos répteis, que é ·provavelmente aquele
que Marcgrave descreveu _pelo nome de "ibiboboca". Essa cobra•.482
(*) Elap1 Marcgravii.
O Sr. Merrem reconheceu essa cobra levada por mim
para a Europa como sendo a " ibiboboca" de Marcgrave, o que julgo bem provável.
Russel se engana quando a toma por sua " kalla-jln" da tndla.
O Sr. Merrem deu
dela uma descrição r esumida em seu "System der Amphibien ", p. 1'2, em que a e~ se
refere pelo nome de Elapa Ibiboboca.

(482 ) Micrurus i biboca (Merrem). São das mais complicadas a nomenclatura e a
· sistemática desta cobra, que Merrem (1820) , com base nos exemplares de Wled, foi o
primeiro a descrever sucintamente, sob a denominação de Coluber i biboca, de que
C. marcuravii · Wled é, por conseguinte, slnônlmo.
Amaral (ln Rev. Mu1eu Paulista,
XV, 1927, p. 29) a ela dedicou mfn~closo estudo, em que sustenta tratar-se da mesma
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se parece muito, pela distribuição de suas cores, corn a coral , pois os
anéis pretos, verdes, esbranquiçados, e vermelho acarminado, alternam-se nela de forma mais agradável. A já referida "cobra coral"* 483,
a serpente de cabeça alaranjada já descrita por ·mim (Coluber formosu.5)484, a que agora menciono, e uma quarta•• 48 4 A , ainda mais bela do
que as outras, se assemelham tanto pela natureza e disposição das cores,
que os brasileiros as confundem sob a designação geral de "cobra coral"
ou "corais". Todas elas possuem anéis de cada uma das cores que
acima indiquei, dispostos alternadamente; mas o naturalista que as
observa com atenção, reconhece à primeira vista que pertencem a
quatro espécies diferentes.
O Sr. Freyreiss, que se demorou por mais tempo nesta região,
encontrou por acaso entre as palmeiras uma espécie notável de morcego,
até aqui desconhecida, que deve constituir um gênero novo•• • 4 sõ. No
lugar da cauda, apresenta ele du as valvas córneas, colocadas horizontalmente uma em cima da outra, a superior, que é a maior, tem 5
linhas de largura; é de algum modo o prolongamento do osso da cauda,
que se termina por essa forma; a valva superior é formada pela dobra
que a membrana da cauda faz sobre si mesma. O pêlo desse animal é
um tanto felpudo e branco; conserva-se escondido durante o dia,
entre as folhas colossais dos coqueiros, que ao longo de toda a costa
(*) Elaps corallinus.
No primeiro volume desta " Viagem" tomei essa serpente
por Coluber fu.lvius de Linneu, e dela falei com Mse nome.
Uma comparaç.ão atenta,
porém, me f ez ver depois que realmente ela muito se assemelha, mas que no entanto
dela difere: .eis porque adoto o nome que o Sr. Merrem lhe deu em seu "Sistema dos
anfíbios·", p. 144.
Dei dessa serpente, da precedente e . das duas outras cobras a que
me r efiro no texto, uma pequena nota que se encontra no último volume das "Memórias
da Academia Imperial Leopoldina-Carolina" dos curiosos da ~atureza.
J untei-lhe um
desenho da Elaps corallinus.
( **) Denominei-a Coluber 'l:e1111stissim11s. E' a mais bela espécie d e cobra. Parece-se
muito pela· cor com Ela.ps corallirws. porém a. sua cabeça é maior. a sua boca fendidamais fundo; os dentes muito pequenos são exat amente os das cobras; placas ·abdóminals
200; caudais 51.
O comprimento da cauda ultrapa ssa de perto de um oitavo a do
animal ; cor do corpo, vermelho carmim, cuja intensidade é realçada por anéis ·pretos
dispostos dois a dois, muito próximos uns dos outros. e envolvidos exteriormente por
a nel estreito ci nzento-branco .esverdea.do. Todas as escamas da parte superior do corpo,
mesmo as dos largos anéis vermelhos, t êm uma ponta preta.
(***) Dei uma descrição d esse notável animal em "Isis", ano ele 18 19, caderno

10.0 ,

p. 1630.

chamada Coluber l emniscatus por Linné (1766).
Essa ppinião aparece mantida
pelo rnesmo autor em t ra balhos posteriores (cf. M em61·ias lrist. Butantan, X , 1987, p. 158),
contrariando embor a a de eminentes autoridades. como Boulenger (Cal. of Snakes Brit .
Mus ewn, 811, 1896, pp. 428 e 480) e Schmidt (Field Mus. Nat. Hist. Zool., XX. 1936, p. 200).
( 488 ) M ic1·urus corallinus (Wled), 1820 (in Nova A cta Acad. Leop. Carol. , X, p. 108,
pl. I V). Vide nota 128, à pág. 59.
( 484) Vide a nota 351 (pg. 194 ).
(48,l") JiJry throlamprus a.esculapii . (Lino, 1758), talvez a mais bela das chamadas
corais falsas (por isso que não são venenosas como as do gê11ero M icrurus). e positivamente a mais abu ndante em todo o Brasil.
Como pondera Amaral (Rev. do Mui.
Paulista, XV, pp. 5-6), o nome "cobra coral" é presentemente aplicado pelo poYo não
somente às quatro espécies de que trata Wied, mas a número considerável de outros
ofídios mais ou menos pa r ecidos com a verd~Jei ra coral. O re fe rido ofiologista a rrola
nada menos de vinte no caso em questão.
(4-85) Diclidurus albus Wied , 1819 (= D. freyreisii \ Vied, 18!18), r ara espécie
de morcego, de que, quando estudante, na Ba hia. obtive um exemplar, proveniente
rlo Recôncavo (vizinhanças da Saubara).
espéc~e
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são habitados e animados pelos "tangarás" de viva côr cinzento-esverdeada••86.
Quem dispusesse de lazer e fosse favorecido pelo bom tempo, poderia empreender, aqui em Canavieiras, investigações sobre os peixes
do rio e do mar. As espécies encontradas são, em geral, as mesmas
que freqüentam a porção mais meridional da costa. Em Espírito Santo
reluzem nas redes dos pescadores, além de outros: o catauá (Perca
punctata), peixe vermelho vivo, sarapintado de manchinhas violetas;
várias espécies de Scomber de brilhantes cores, o Squalus, o Silurus,
as belas espécies de Grammistes; o "peruá" (Balistes vetula, Linn.),
cu.jo corpo é na parte de cima de um belo verde, com listras azuis-celestes;
rodeadas de amarelo vivo. O mar, porém, em Canavieiras estava por
demais agitado pelo vento para que os pescadores pudessem pescar
alguma coisa.
Os viajantes que levam consigo tropa, fazem-na seguir ao longo
da costa marítima e passar a nado as diversas embocaduras (barras)
do rio Pardo. Eles próprios, porém, tomam canoa e, com algumas
interrupções, fazem em dois dias a travessia de um estreito, que se
estende paralelamente à costa ·e é formado pelos diversos braços do
rio Pardo e pelo m.ar; Suas águas são salgadas, subindo e descendo
co1n as do oceano, de que se acham separadas por. uma estreita língua
de terra, cortada pelas diferentes bocas do rio 'Pardo.
Depois de ter percorrido duas léguas, .desde a Barra de Canavieiras,
chegou a tropa à Barra de Patipe, assim denominada por causa duma
povoação situada nas vizinhanças, numa ilha formada pelas suas duas
barras. E' muito agradável a navegação nesse braço de mar; cobrelhe as n1argens a espessa vegetação alegremente verde dos mangues,
por detrás da qual se ergue a mata virgem, enquanto que, de espaço
em espaço, a vista se alarga nos braços do rio que irrompe da mataria.
Avistam-se, nas margens, habitações isoladas, anunciadas de longe pelo!>
coque1ra1s.
.O braço de mar se prolonga para alétn da barra do Patipe, ao
longo da costa, e, légua e meia adiante, chega-se à barra do Poxim,
outra embocadura. Até bem pouco tempo, houve se1npre nesse lugar
uma pequena colônia de pescadores; mas estes agora se haviam retirado.
Foi a custo que achamos aqui água para os nossos animais mortos de
sede. Perto das casas abandonadas, viam-se ainda algumas plantas úteis,
entre as quais as tão apreciadas "pimenteiras" (Capsicum), cujos arden(*) l!:sse pássaro tem sido até agora considerado como a f êmea do Tanagra
epi&copus, e o Sr. Desmarest representou-<> como tal. E' um erro, pois Tana{lra e,,Ucopus
ou sava.ca, o "saniaçu " dos brasileiros da costa oriental, é muito diversa ~a pretensa

f êmea: possufmos desenhos das duas espécies, que são muito parecidas.
Esse último
pássaro, considerado como a fêmea . e a que, por viver sempre entre os coq ueiros. dou
o nome de Tanagra palmaru.m, distingue-se inteiramente do "saniaçu " pelo seu canto,
que é um gorjeio muito doce.

(-'88) O p ássaro referido nesta passagem. Thrav,pis palmarum (Wled) dos ornitologistas, outro não é senão o sanhaço.<Je.coquelro, por ~le descrito in-extensu no vol. 111,
(pág. 489) dos Beitraege zur Nat.urgeschichte i·on Brasilien .
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tes frutos; alongados e de cor vermelho-vivo, são t~o procurados pelos
habitantes da região para temperar os alimentos.
Apesar da ventania que soprava, preferimos passar a noite na areia
da. praia próxima do Poxim, a passá-la nos ranchos abandonados, . on~e
seríamos atacados pela praga dos insetos. Uma canoa, que o acaso
nos fez descobrir nas vizinhanças, transportou nossa tropa na manhã
do dia seguinte .para o outro lado da barra. Não havia, então, nenhum
passageiro, pois nessas pa~agens ningu.ém se preocupa muito com os
viajantes. Não existe nenhum mapa dessa região, e é preciso fiar no
acaso e nas informações defeituosas dos habitantes, quando se deseja
percorrer a costa. U1n cirurgião. francês, chamado Petit, havia pouco
se estabelecera numa pequena elevação, um pouco distante para o
interior; contam os moradores, seus vizinhos, que, descontentes com
o seu gênio de brigão, os pescadores de Poxim abandonaram suas casas.
Acrescentaram que é ele um fervoroso adepto de Napoleão, e que por
isso não conta muito com as simpatias dos portugueses.
O esteiro que se estende para o norte da Barra do Pôxim, é muito
rico em peixes; ao despontar do ~ia via·se uma porção de peixes
saltando muito alto no ar, podendo-se, com uma grande rede, fazer
abundante pesca, sem grande trabalho.
·
Daí até à embocadura do Comandatuba, a costa não varia de
aspecto; está-se sempre entre ilhas inúmeras, cobertas · de man~ezaís.
Também aqui as águas são -salgadas, e a melhor hora . para nelas
viajar é oo refluxo· da maré. Vêem·se então, sobre os galhos cheios
de raízes dos mangues, o garrido caranguejo de pés vermelhos, chamado
''guaiamu" 4 ª7 e, na espessura das moitas, o papagaio amazona comum
(Psittacus ochrocephalus, Linn.) 4 88, denominado curica pelos índios
e portugueses. Es·sa espécie parece afeiçoar·se muito particula:r;men~e
a esse. meio, razão pela qual podiam dar-lhe designação dela· derivada.
Ela é sempre encontrada nas margens e embocadura dos rios, onde os
outros papagaios raraµiente vivem. A voz desses papagaios é mui~o forte,
variando muito de tom, e parecendo imitar a d·e outras aves. Os seus
ninhos são encontrados freqüentemente nos buracos existentes nos
grossos troncos dos mangues. Os habitantes apanham os filhotes, criamnos e ensinam-lhes a falar.
O Comandatuba não é um rio importante. A pouca distância
de sua foz, existem, na margem meridional, com areias de um branco
que ofusca a vista, alg\lmas palhoças onde vivem famílias de índios,
cujas plantaç~s estão na margem setentrional. Atravessamos o Coman('87) Wied aplica aqui, por engano evidente, o nome " gualamu " ao bem conhecido
aratu dos mangues (Goniopais cruentata) .
·
. (488) Como já se viu antes (e!. p. 179, nota 824 ), há enlt'ano por parte do autor,
em referir o "papagaio do mangue" a Psittacus ochrocephalua Lino., espécie privativa d.o
Brasil setentrional e ocidental (Amazonas, Pará, Mato Grosso); ele aparece ainda imprO.
prlamente tdenti!icado a Paittacua aeativus Linn. nos "Beltrãge" (tomo IV, pág. 205),
mas, pela descrição, corresponde precisamente a P8ittacua amazonicus Linn., ou" seja
Amazona amazonica amazonica Lino. da nomenclatura atual.
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datuba e três léguas ~diante chegamos à foz de um rio maior, o Una.
Só se vêem aí um~s poucas habitações. Um rico lavrador, que possui
vastas propriedádes no Una, instalou-se na sua embocadura, com uma
grande venda, cercada de coqueiros. Essa bela planta se ergue a
grande altura na areia branca que, entretanto, parece ser estéril.
Com sete anos, quando ainda é baixa, já se acha carregada de refrigerantes frutos. Cultivam-se aqui a mandioca e o arroz; mas também
o café, o algodão e todos os produtos do clima equatorial dão maravilhosamente na região. O proprietário a que me ref~ri estava então
cuidando de fazer aquelas plantações. Vi também a couve branca
européia, o rabanete pequeno, o grande para o gado, e cabeças de
repolho pesando 14 _libras.
O rio Una sé· divide em dois braços, próximo à sua foz; o braço
esquerdo se chama rio .Muruim, e o direito rio da Cachoeira, nome
este tirado das pequenas quedas que forma. .Nesse rio, não muito
acima da f<;>z, vêem-se belíssimas espécies de madeiras, entre as quais
muitos jacarandás ("bois de rose"). O Una fica tão baixo na vazante
que os nossos attimais puderam atravessá-lo. Mais_adi~nte encontramos
três riachos, o Araçari, o Meço e o Oaqui, que também puderam ser
atravessados a cavalo na vazante; mas, na cheia, pelo contrário, dois
deles são profundos e rápidos.
Para o lado da terra, avistam-se elevações cobertas de matas, que
se prolongam ao norte, formando as margens do rio Muruim. Nesses
morros, avista-sé uma árvore extremamente alta, conhecida ·por "Pau-do·
Muruim", que já é vista de muito longe do mar, e serve de ponto
de referência para os n~vegantes.
Já nas praias ~e Una .começa a aparecer o tipo de embarcação ·
denominado jangada, que ~oster descreveu e desenhou. E' utilizada
durante ~ ':azante, para pesca em lugares rasos; com as . de grandes
dimensões, ousa-se mesmo navegar ao largo, para o transporte de mercadorias ao longo da costa. Essas jangadas são balsas com cerca de dez
passos de co~primento. São feitas de . 7 troncos de madeira leve, cinco
dos quais· colocados uns ao lado. dos outros, e apenas ligados por duas
varas transversais de madeira resistente. De cada lado, sobre os dois
que ficam do lado de fora,·existe um terceiro, sobre o qual, com o do lado
oposto, se apóia o assento do. timoneiro, feito de paus finos e situado
no meio da balsa. Não entra' uma :única peça de ferro na construção
de semelhante embarcação. Os paus são talhados em bise! nas duas
pontas. As maiores embarcações desse· tipo têm comumente um pequeno
mastro, com vela, e podem levar às vezes muitas pessoa~. A madeira
leve de que são feitas tem o nome de "pau de jangada"4 ª9 • Foi descrito
1

( 489) As jangadas, usam-se ainda hoje no litoral brasileiro, desde a baía de
Todos os Santos até o Ceará, variando a sua construção em pontos de pormenor e,
concomitantemente, a nomenclatura respectlva. Com elas é feita cada ano na Bahia,
barra fora, a pesca do xaréu, que pelo verão aparece em grandes cardume1, próximo
à costa.
(e!. Almirante Alves CAmara, Enaaio aôbre aa comtr. nav<ÚI inctigenM do
Brcuil, Edit. Nacional, " Braslllana ", n. 0 H ) .
·
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por Arruda sob a denominação de Apeiba cimbalaria ou "embira jangadeira" ~, tida como pertencente à Polyandría Monog;ynia.
'
Os mais hábeis condutores dessas jangadas são os índios civilizados
da costa, os quais têm suas habitações, nessa região, espalhadas pelas
matas litorâneas. Cada família possui a sua embarcação, posta de
pé na areia da praia; na ocasião de ser utilizada, basta virá-la e pô-la
na maré de enchente, ali perto. Mais ao sul desaparecem as jangadas
e só se vêem canoas; mais ao norte, pelo contrário, estas rareiam e
aquelas é que se tornam comuns. Talvez seja esta região a mais
meridional das .em que cresce o pau de jangada.
Depois de deixarmos o Una, chegamos, ao termo de 6 léguas, a
Olivença, vila habitada por índios. Na última metade da distância,
erguem-se colinas verdejantes do lado da terra, que oferecem nova
curiosidade para um botânico. O coco de piaçaba••, a que já me
referi a: propósito de Mogiquiçaba, cresce aí em grande abundância.
As suas folhas, que se elevam quase que perpendicularmente, lembram
um penacho turco; seu caule, alto e forte, ergue-se altaneiro acima da
vegetação, como uma soberba coluna encimada de fõlhas. Em Mogiquiçaba fabricam-se cordas com as fibras dessa planta, e em Olivença
fazem-se trabalhos com os frutos.
Vila Nova de Olivença se acha aprazivelmente situada sobre
colinas bastante elevadas, e é cercada de vegetação espessa. O convento
dos jesuítas se ergue acima dessa muralha de verdura. A costa, formada
de rochedos extremamente pitorescos que avançam pelo mar adentro,
é constantemente batida pelas vagas barulhentas qµe enchem de alva
espuma toda a baía. índios .vestidos de camisas brancas ocupavam-se
Havia entre eles alguns .tipos muito belos.
em pescar na praia.
O seu aspecto lembrava-me a descrição que fez Léry dos seus antep~s
sados, os Tupinambás. Os Tupinambás, escreve ele, são esbeltos e
bem conformados, têm a estatura média dos europeus, embora mais
espadaúdos•••. Infelizmente porém perderam as suas características ori(*) Cf. K osTER, Traveis, etc.• em apêndice, p; 488.
Marcgrave descreve também
a árvore e dá-nos a s ua figura em p. 123 e 124.
(** ) Por uma inesperada casualidade deixei de examinar com suficiente atenção
a palmeira piaçaba nas florestas de Ilhéus. para saber se as longas fibras de que
falei nascem sobre os cachos d os frutos ou sobre os invóluc ros das folhas. Esperava
encontrar essa bela á r vore mais ao norte; entretanto, me enganei.
(Suplem.) Como não posso dar, por observação própria, os· necessários Informes
sobre a procedência das longas fibras da " piaçaba ", quero pelo menos transmitir o que
o Sr . Freyress me contou te r sabido dos fndios.
Segundo asseguram estes últlmoe,
aquelas fibra s se formam no r aq ue das f õlhas e dos espadices, cujo crescimento. acompanham,
a umentando em largura e percorrendo à s vezes o caule desde a base da copa at6 o
Os fndios freqüente mente subiriam na planta, por causa dos frutos:
Os caboe
solo.
que se fabricam com aquelas fibras são muito duráveis e usam-se nas embarcações de
toda essa porção da costa.
O fabrico desses cabos é uma ocupação multo lucratlTa:
os escra vos encarregados de trazer a s fibras ganham de 12 a u vinténs por dia (um vintém
valendo aproximadamente 1/20 de florim ).
(***) Tenho, habitualmente, nas citações de LÉRY, consultado a edição fran cesa; a
a lemã apr esent a a desvantagem de trazer erroneamente escritos os t é rmos brasllelroe,
e nem sempre seria possível ao Autor p assar para o francês o que foi vertido para
a língua a lemã.
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ginais. Lastimei não ver avançar na minha direção um guerreiro.
Tupinambá, o capacete de penas à cabeça, o escudo de penas ("enduap") nas costas, os braceletes de penas enrolados nos braços, o arco e
a flecha na mão. Ao invés disso, os descendentes desses antropófagos me saudaram com um "adeus", à moda portuguesa. Senti, com
tristeza, quão efêmeras sãos as coisas deste mundo, que, fazendo essas
gentes perder os seus costumes bárbaros e ferozes, despojou-as também
de sua originalidade, fazendo delas lamentáveis seres ambíguos. Na
vinheta deste capítulo vem representada fielmente uma família de
índios, em viagem pela costa.
Vila Nova de Olivença é uma cidade de índios, fundada pelos
jesuítas há uma centena de anos. Nessa época, buscaram-se índios do
rio dos Ilhéus ou São Jorge para trazê-los para aqui. A vila possui
agora cerca de ,180 fogos e todo o seu território conta com cerca de
1.000 habitantes. Com exceção do padre, do escrivão e de dois
negociantes, Olivença não conta quase com portugueses. Todos os
demais habitantes são índios, que conservaram os seus .traços característicos em toda a sua pureza. Vi, entre eles, várias pessoas muito
idosas, cujo a·s pecto provava a salubridade do lugar, entre outras um
homem que se lembrava de ter visto fundar a cidade e construir a
igreja, havia cento e sete anos. Os seus cabelos ainda eram de um
negro de azeviche, o que aliás é muito comum entre os índios velhos.
Entretanto, o cabelo de alguns deles embranquece com a idade; mas
isso não se dá com freqüência nos indivíduos de raça pura e isentos
de mistura com o sangue preto. Os índios de Olivença são pobres,
mas em compensação têm poucas necessidades; como em todo o Brasil,
a indolência é o traço distintivo do seu caráter. Cultivam as plantas
necessárias ao seu sustento; tecem eles mesmos os panos leves de
algodão .de que fazem as suas vestimentas. Não se ocupam absolutamente com a caça, que em outros lugares é um dos principais passatempos· dos índios, pois não têm pólvora nem chumbo, coisas que
raramente se podem comprar na vila de Ilhéus, e que, por. conseguinte,
se têm que comprar por alto preço. Um dos principais rainos de
indústria dos habitantes de Olivença é a fabricação de rosárids com os
frutos da palmeira "piaçaba", e de escudos com a carapaça da tartaruga careta ("tartaruga .de pente").
A família das palmeiras foi um dos mais úteis presentes que a
Providência fez às regiões equatoriais. A. piaçaba dá uma excelente
madeira para construção; , as suas fibras fornecem aos navegantes
cordame extremamente durável, que tanto desafia as tempestades como
a umidade; seu fruto alimenta os habitantes de várias regiões deste
litoral. A Maurícia fornece morada e sustento; a existência de todo
um grupo étnico, o dos Guaraúnas, está ligada à existência dessa
palmeira, segundo a expressão de Humboldt•.
(*)

Anaichte'n der Natur, tomo 1, p. 27.
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· Os frutos que se encontram nos gabinetes de história natural com
. o nome de Cocos lapidea parece serem o da piaçaba. ~êm 4 a 5
polegadas de . comprimento, são regulares, um pouc:o pontudos na
extremidade anterior, e de cor castanha escura. Nas mãos do torneador
tomam um belo polido, . donde a idéia de fazer rosári9s com eles. O .
maquinismo con1 que se torneia os cocos é muito simples: l,lma corda,
ligada a um arco de· madeira fixo ao teto, tem preso na outra ponta um
pau que se põe em movimento com o pé, o que faz as vezes de roda.
Divide-se a noz em gomos alongados e subdividem-se estes depois em
.pequerios pedaços de dimensões convenientes para as contas do rosário, .que são depois furadas e arredondadas. Um trabalhador pode
~~zer num dia uma <luzia de rosários que custam apenas 10· réis (7
cêntim,os) cada um.. Saindo das mãos .desse operário, . os rosários são
amarelo páli~o; mandados para a cidade da Bahia~ aí são- tintos de
preto.
.
.
·F ui ver os índios em suas palhoças, e encontrei a maioria deles
trabalhandó na confecção de rosários. As suas habitações, muito simples,
não diferem das que ' Se · encontram· ao longo de toda a costa. Tódas.
as suas coberturas são de fõlhas de .uricana, que ·substitui a palha.
Em vez das folhas inteiras de coqueiro, com que se coere q alto das
choupanas, para impedir. a penetração da água, empregam-se aqui
as longas fibras da piaçaba. Essas cabanas acham-se expostas em fila
ao longo da encosta de um tn:orro e estão em aprazível situação, descortinando-se uma vista larga do: Oceano. Um pouco mais para o interior,
·chega-se a um cam,po (planície sem árvores), donde se avista ao longe
a Serra da MaitaTaca, cadeia de montanhas que, assim como tôdas as
dessa região, .tj.eve conter muit.o ouro e pedras preciosas.
Como a falta de inclinação desses índios para a caça não ine deixav.a
esperar grande aúxílio da parte dêles nas minhas excursões através
das matas, prosseg.u i minha viagem após curta demora e fiz, com a fresca
da manhã, a agradável caminhada dé três léguas até o rit> Ilhéus.
Foi preciso aguardar a hora da vazante para seguir pela praia arenosa,
lisa ~ firme, em que se viaja. com muita facilidade. Vêem-se aqui e
ali algumas habitações; os coqueirais, que as cercam, fazem-nas distinguir no meio da vegetação baixa. A meio caminho atravessa-se a
vau um pequeno riacho denominado Cururupe, ou "Cururuípe" (sapo
inchado, na velha língua brasílica, em que "cururu" significa sapo).
Uma ponta de rochedo, avançando pelo mar, estava coberta
por uma Posoqueria, *, lindo arbusto de 6 a 8 pés de altura,
com folhas rijas, verde-escuras; suas flores cheirosas se distinguem
· pelas compridas corolas tubuladas de 6 polegadas de comprimento;
nunca havia encontrado essa planta mais ao sul. As praias dessa
região são pobres em conchas; observei todavia aqui, rolados pelás
(*)

(Suplem .)

Posoqueria r evolu tOJ Schra der, em Gottingi8chen gel ehrten Anzeigen,

fase. 72, de 5 de Maio de 1821, p. 714.
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ondas, fragmentos de um mineral leve e de c<Jr avermelhada, que já
havíamos encontrado mais ao sul, na região de Porto Seguro; observando-o mais ateht~mente, reconheci ser um tufo vulcânico esponjoso,
com mistura quase imperceptível de anfibólio basáltico, da Ilha Ascensão•.
Depois .de transpormos uma ponte de tex:ra, ~omos agradavelmente
surpreendidos pelo inesperado espetáculo do pequeno e lindo porto
de Ilhéus. O rio desse nome se lança aí no mar, depois de ter bruscamente infletido para o sul, entre as, duas rochosas colinas muito pitorescas, onde crescem coqueirais. Diante da embocadura do rio, vêem-se
duas peque~as ilhotas rochosas, de que o lugar tirou o seu nome. Duas
pontas de terra . fecham o porto de cada lado; na do norte, entre
o rio e a costa· in~rítima, fica a vila dos Ilhéus, ou São Jorge; nesse
lugar o rio · forma UJ;Ila bela bacia tranqüila e bem abrigada, cuja
vista, já de si pitoresca, é realçada por um conjunto de coqueirais.
A sombra dos majestosos coqueiros, cujas palmas penadas oscilam ao
sabor do· vento no topo de esguios caules, crescem duas pequenas
plantas, uma· Calceolaria e uma Cuphea • •, ambas desconhecidas dos
botânicos. Do lado da terra, elevam-se espessas florestas, e, do lado
da vila, uma colina coberta de _vegetação, dentre cuja sombria folhagem emerge a igreja de No5sa Senh~ra da Vitória. Do alto dela,
avista-se um dos mais belos panoramas imagináveis, cuja representação
em minh~ 18.ª estampa de"'.o à bondade do . Sr. Sellow. E' admirável
o contraste dessa natureza, alegre e serena, com as v3:gas do oceano,
rolando &em cessar com surdo ruído, para se quebrarem, espumando, de
·
encontro. aos rochedos.
Vila dos Ilhéus é um _dos mais antigos estabelecimentos do litoral
do Brasil. 'Depois que Cabral mandou dizer a primeira missa em Santa
Cruz e desembarcou em Porto Seguro, foi fundada a colónia de São
Jorge. · Francisco Romeiro _lançou em 1540 as fundações da vila dos
( *) O gabinete do Sr. Blumenbach de Goettlngen contém vários exemplares
désses . fósseis. provenientes da ilha de Ascensão. O Sr. Cunnlngham também, descreveu-o
em "Transactlons phllosophlques", tomo XXI, p . 800.
As correntes marinhas trasem
esse fóssil para as costas do Brasil, da mesma forma que levam as sementes de mimosas
e outras plantas tropicais para as costas da Inglaterra e da Noruega.
Como estou
a ponto de deixar a costa do Brasil para me afundar no Interior das terras, vou
enumerar sucinta.mente as diversas espécies de conchas que encontrei nas praias desde
o Rio de Janeiro até Ilhéus, por . conseguinte entre o Hº e o l!Sº grau de latitude sul.
Algumas conchas fluviais se encontram também entre elas:

Lepaa Untinnabulum ; Pholaa candida; Tellina roatrata; Cardium flavium; Mactra
atriatula ,· Dona:& denticulata; D. cuneata; Venua papAia.; V . Gallina; V. laeta ; V . ca.strenail;
V. Ph711ne,· V. attinis,· V. concentrica,· S~lua plkatua,· Chama gryphQide1; .Arca
N oae; A. barbata; A. decussata; A. aequilatera; A. indi.ca,· A. rhomboidea; Ostrea
Pinna nobilia;
Conm Iterem muacarum;
C11praea carneola;
edulis ;
M11tilus edulis;
C. caurica;
Bulla Ampulla;
B. Velium;
Voluta Auria Malchi i.
V. Auria
Sileni;
V. Oliva;
V. hiatula,·
V. Ispidula,·
V. Glab,ella;
V. bullata;
Buccinum Galea;
B. tuberosum,· B. decussatum; B. Harpa; B . haemastoma; B. porcatum; B. fluviatile;
Btrombus Luci.fer,· 8. Brvonia; Murex Lotorlum; M . Morio ,· M. Trape.d"Mm; M. Aluco;
Trochus radiatus; T. distortus; T. americanua,· T. oblíquatus,· Turbo 1tellatus; Helia:
pelli.9 serpentis; H. ampulacea,· H. ovali1; H. a.spersa MUller; . Nerita Cairena,·
N. Mamilla,·
N. fluviatillis,·
N. Uttoralis;
Patella aacchartna;
P. 1tríatula.
(**) (Suplem.) A "Calceolaria" é Ph11sidium procumbens, Schrader, op. clt., p.
17'; a outra é Cu phea
fruticulosa Schrader, op. clt., p. 715. •
1
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Ilhéus, depois de concluir um acórdo amigável com os Tupiniquins,
que habitavam o lugar•. A colônia cresceu e tornou-se florescente;
mais tarde, porérn, sofreu muitas incursões dos tapuias chamados outrora
Aimorés, e hoje conhecidos pelo nome de Botocudos. Em 1602,
na capitania da ,Bahia foi feita a paz com esse gentio. M as o tratado
só foi cumprido em Ilhéus no ano de 1603, construindo-se de acordo
com ele dois aldeamentos para os selvagens. Os restantes desses índios
têm em parte o nome de "Guerens" (em francês "Guerins''). A colônia em seguida foi decaindo cada vez mais, de sorte que já em 1685
estava em extrema decadência, e hoje nenhum vestígio mostra da antiga
prosperidade. Seu último sustentáculo desapareceu com a retirada dos
jesuítas, pois deles é que provêm todos os monu1n entos antigos que
ainda se conservarn. O pesado convento, que é a construção mais
import ~ nte da vila, foi edificado em 1723; está hoje vazio e em ruínas,
pois em alguns pontos n ão existe mais telhado; os murqs são de tijolo
· e arenito, cuja o rigem é atestada pelas conchas marinhas existentes
de permeio; as numerosas conchas que nesta rocha se encontra denotam-lhe a origem. Entre os monumentos dos Jesuítas, pode-se ainda
contar um belo paço solidamente construído à sombra de grandes
árvores e coberto por um alpendre. Apesar de todo o mal que os
Jesuítas fizeram, deve-se confessar que a maior parte das instituições
cultas e beneficentes da América Meridional lhes são devid as. A
própria vila de Ilhéus se compõe de pequenas casas cobertas de telhas, em
parte maltratadas, em decadência ou abandonadas; as ru as são mais
ou menos regulares, cobertas de capim. Somente aos domingos e di as
de festa é que nelas se observam movimento e vida; vêem-se então
algumas pessoas reunidas, p ois os habitantes das redondezas acorrem
à vila, para a missa. Há três igrejas, uma das quais, a de Nossa
Senhora da Vitória, está dentro de uma m ata próxima. Foi construída, segundo a tradição supersticiosa do lugar, para conservar a
memória de um milagre. Desejara-se construir uma igreja na vila e.
para tanto já se havia · aparelhado. uma viga colossal; numa certa
manhã, descobriu-se essa enorme peça de madeira no alto da montanha
vizinha, e viu-se, nesse prodígio, um sinal certo de que Nossa Senhora
desejava ter a sua igreja naquelas alturas, pelo que tratou-se de atendê-la. Contam-se três eclesiásticos na vila de Ilhéus, o primeiro dos
quai_s .é chamado "padre vigário geral". Entre os monumentos da
história antiga de Ilhéus, notam-se restos do tempo em que ·esteve na
posse dos holandeses. Assim é que ainda se vêem. junto da entrada
do porto, e, na praia, uma grande pedra de lioz em forma de rebolo, que
se supõe tenha servido para o fabrico de pólvora.
O tráfico dessa colônia com outros portos do Brasil é de pouca
importância.
Algumas "lanchas" ou· ''barcos" fazem um pequeno
comércio de produtos das lavouras e das florestas vizinhas com a
(" )

(Suplem.) SouTH EY, Hi&torv of Br a.z il, t omo I. p. 4 L
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cidade ' da Bahia. Cultiva-se apenas a "mandioca" bastante para o
consumo dos habitantes; eis porque acontece às vezes ao estrangeiro
não achar o que comer. Tem-se menos ainda o com que matar a fome
do que em outras vilas mais ao sul, pois na estação quente rareia até o
peixe; na estação fria, isto é, em abril, maio, junho, julho, agosto e
setembro, as águas são mais produtivas. Exporta-se de Ilhéus um pouco
de arroz e certa quantidade de madeiras, sobretudo o belo "jacarandá"
(Mimosa) e o "vinhático". Vêem-se poucos engenhos · de açúcar no
rio Ilhéus; são mais comuns as.. chamadas "engenhocas'', que só
fapricam "melado" e aguardente. E entre aqueles, ·merece ser citado o
da fazenda Santa Maria cujas terras têm 20 léguas de extensão. Possui
. ela 270 negros e foi propriedade dos Jesuítas. Ligadas ao engenho de
açúcar, vêem-se as máquinas para beneficiar arroz <7 algodão, movidas
a água, as quais foram recentemente consertadas por um inglês e dotadas
de rodas horizontais. Só há um novo engenho de açúcar nessa região
que · tenha também uma máquina para beneficiar arroz.
A vila de Ilhéus, pela sua vantajosa situação na barra do rio,
e pelo seu porto bem abrigado, embora pequeno, tem as maiores facilidades para fazer um ativo comércio. O rio não é muito caudaloso, pois
·a sua ·nascente se acha a pouca distância no interior ·das florestas.
Pouco acima da vila ele se divide ém dois ramos; o mais setentrional,
denominado rio do Fundão, é o menos comprido e importante; o
médio ou · o princip~.l, rio da Cachoeira, vem das grandes matas que
cobrem o in~erior cio. sertão da capitania ~a · Bahia; o mais ao sul
é o ·segundo em volume d'.á gua. Como a fazenda de Santa Maria está
situada em' suas margens, deram-lhe o nome de rio do Engenho.
Curioso por conhecer os índios do rio dos Ilhéus, resolvi visitar
o Rio ltaípe (comumente chamado Taípe), que tem a sua emb~adura
cerca de meia légua ao .n orte da do rio Ilhéus. Desde h~ muito
tempo, cQnstruíram aí, com~o nome de Almada, um estabelecimento para
os "Guerens", que são um ramo ·Aimorés, ou Botocudos. Chega-se a
esse. aldeamento após um dia de viagem, subindo o rio desde a sua
embocadura; a estrada é mujto aprazível e oferece muitas oportuni·
dades aos caçadores.
O Ta.ípe é ·a princípio um rio de muito pouca importância; ornamlhe as margens muitas fazendas de lindo aspecto, tôdas ornadas de coqueiros e algumas delas çompletamente cercadas de coqueirais. Quase
todos os moradores possuem . nas margens do rio os seus currais, ou
"gamboas"• 490, invento muito engenhoso de apanhar peixe, já referido
( *) A "gamboa" ou "curral" é construfdo da seguinte maneira: fixa-se na terr~,
nas margens do rio, uma fila · de varas formando um cercado que desce até o fundo
d'água. A extremidade está bastante afastada da beira do rio para que se possa dispor
em torno dela três compartimentos arredondados, feitos também de varas, e arranjados
de maneira que o peixe possa neles P-ntrar facilmente, e, uma vez preso. não encontre
modo de sair. Visto do alto, um desses currais tem a forma de uma folha de trevo
cujo pecfolo é perpendicular à margem do rio.
(490)

O autor escreve " Coral" e "Camboa. ".

340

VIAGEM

AO

BRASIL

na primeira parte desta descrição de viagem. Pesca-se . muito nessas
paragens, e pegam-se também muitas tartarugas de rio, das encontradas
no rio Belmonte•49t.
·Ouvimos nas matas vizinhas o guincho agudo do pequeno "sauí"
(]acchus penicillatus7 Geoffroy), que .as percorrem em bandos. Os habitantes das redondezas costumam criar os filhotes d esses mimosos animais; se bem que se deixem amansar, conservam quase sempre grande
disposição para morder. Seriam muito apreciados na Europa e levados
para lá freqüentemente se pudessem suportar a viagem pelo mar.
Encontra-se no rio Taípe um engenho de açúcar e várias engenhocas, onde se fabrica aguardente. A de pior qualidade e em tódas as
partes do Brasil a mais ~omum é a chamada aguardente-de:cana ~ a que
é um pouco mais bem destilada se chama aguardente-de-mel, e a melhor
de tódas, vinda da Bahia, cachaça492. Ttazem da Europa várias espécies
de bebidas fortes, como por exemplo a aguardente ~do-reino, que vem
de Portugal, a genebra da Holanda, o rhum etc.
1 •
Nas fazendas do Taípe, cultiva-se mandioca, arroz, cana-de-açúcar
etc.; mas, conforme eu já disse, não se produz mandioca em . quantidade
bastante para fornecer à vila de Ilhéus, prova manifesta da indo·
( *) Denominei-a T e1tudo depreHa. O Sr. Merrem deu-lhe o nome de Emv1 d.er>reHa
em seu sistema dos antfblos, p. 2Z: é uma espécie l'ntelramente nova, que vou descrever
em resumo. Corpo multo achatado, pescoço alongado que não pode esconder e que o
animal coloca entre os bordos da carapaça e os do plastrão; duaa 'barbllhas e~ -volta
do· mento: o disco da carapaça apresenta três placas hexagonal&, orladaa de dez outras
maiores: as dos bordos alo em número de vinte e cinco, sendo a externa eltrelta e
alongada: o · plastrão é composto de treze placas, a abertur~ polrterlor ocupando
na fêmea quase todo o comprimento da cauda que é muJto curta: a do maçho é mais
comprida: as patas dianteiras têm cinco dedos ligados por uma membrana: as traseiras
só têm quatro: tõdas são armadas de unhas fortes e agudaa. A cOr dessa tartaruga
é oliva-escura, a parte debaixo do pescoço amarelo pálido, com manchas e listras escuras
por trás das barbllhas; .uma delaa tem a forma de uma ferradura.
A carapaça é
comumente ·coberta por um bluus verde escuro carregado; quando limpo, parece bruno,
com ll11tras negras que se Irradiam da e.xtremldade superior de cada placa até .à sua
extremidade Interior ou anterior: na parte anterior de cada pata traseira; vê-se em
frente · da articulação Interior uma apó(lse córnea amarelada, semelhando uma . .unha
um pouco comprida.
.
Encontrei nOI alaradlçoe. e nos campos Inundados do Eapfrlto Santo uma pequena
tartaruga multo parecida com esta pelos seus prlnclpale caracteree, mae que dela ee
diferencia pela sua carapaça mais estreita, menos achatada e um pouco levantada noe
bordos ; as placaa do plastrão do atrave88adas por linhas paralelu e a parte · Inferior
do pescoço é amarelo pálido, sem mancha. Tais diferenças alo tio pequenaa que não
sei se se deve considerar eeea tartarug~ como uma espécie particular ou como uma
T estudo depre11a ainda Jovem. E' notável que a maioria das tartarugas de água doce
da América Meridional parece pertencer ao grupo, dt38ell animais caracterizados ,por
barbilhas, ou apêndices membranosos embalxo do mento. Em todos os pontos do Braafl
que percorri, só encontrei tala tartarugas de áfua doce. Humboldt parece que diz a
mesma coisa a respeito dos rios situados mais ao norte.
Podem-se ler os detalhes
Interessantes que ele fornece sõbre a procura dos ovos de tartaruga no Orenoco, na pág.
243 da primeira parte do segundo volume da edição francesa da sua descrição de
viagem, onde são descritas duas espécies novas, Te1tudo Arrau e Te1tudo Téreka11,
que muito se parecem com as que encontrei.
( 491) Como já tivemos a ocasião de observar, o cágado aqui em questão corresponde
ao descrito em 1820 por Mlkan (Delectus florae et fauMe braiilien.tia, fase. 1) sob · a
denominação de Emv1 radiolata. O assunto é tratado largamente por Wled nos Beitrllge
(1, págs. 29-50), ainda na suposição de que a sua Te.tudo d.epre11a, tio belamente
representada em Abbildungen, pudesse constituir espécie à parte.
Platemt11 radiolata
Mlkan é peculiar dos rios do Brasil meridional, o Rio Paraguai Inclusive.
Ct. Fr.
Slebenrock, in Denkschr. Akad. Wissena. Wlen, LXXVI, lHCI, p. 211.
( 492) "Cachaza" no original.
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lência e da falta de indústria dos h abitantes. Contentam·se em ter um
pouco de farinha, peixe e carne seca, e, às vezes, caranguejos, que
obtêm nos mangues ao redor. Muito poucos são aqueles que pensam
em melhorar a sua condição, ou em cultivar melhor a terra. A sua
indolência vai ao ponto de lhes ser indiferente ganhar dinheiro. O café
dá muito bem nas margens do rio, e, mesmo assim, plantam muito pouco.
O comércio desse produto é insignificante, e o café, tão estimado e
procurado entre nós, tem um preço insignificante n a vila de Ilhéus.
Só as margens da baixa porção do rio apresentam fazendas e casas;
subindo-se, vêem-se apenas, dos dojs lados, altas florestas; nos trechos
em que estas não existem, as margens são em geral cobertas de relva,
que ora cobre pitorescos montes, ora risonh.as colinas, enquanto ·que do
seio das mais altas florestas emergem os cimos dos coqueiros. Uma quantidade de plantas aquáticas forma em cada margem espessa tapagem,
no meio da qual a "aninga" (Arum liniferum, Arruda), erguendo-se
acima da água, com as suas hastes de 7 a 8 pés de altura, cónicas e
afiladas no alto, e suas grandes fõlhas agitadas, formam um admirável
conjunto. Piso representou-a fielmente na página 103, capítulo LXX do
4 to. livro (De Facultatibus simplicium)498,
Várias aves vivem nessas plantas aquáticas, entre outras o tordo
de pescoço amarelo e nu (Turdus brasiliensis)494, a piaçoca (Parra
jacana, Linn.), e a linda franga d'água azul (GaUinula martiniêensis)495, que não víamos havia muito tempo. Essa ave tem uma plumagem.magnífica, e se assemelha perfeitamente, quanto ao modo de vida,
à nossa Gallinula chloropus alemã, pois não só nada muito bem, como
também trepa nas hastes e nos ramos das plantas aquáticas. O grande
miuá (Plotus melanqgaster)496 era muito comum, e um pouco menos
assustadiço que os dos rios mais .·meridionais; matamos muitos deles, ·
assim como a linda pica-para (Plotus surinamensis, L., ou Podoa de
Illiger)4 97, que transporta os seus · filhotes implumes debaixo das asas,
à maneíra do mergulhão (Podiceps).
As lontras oferecem também nesse rio agradável passatempo para
o naturalista. Vivem em sociedade, e aproximam-se a nado das canoas
(•98) Na edição brasileira da obra de Guilherme Piso (Cia. Editora Nacional,
São Paulo, 1948), a passagem a que se reporta Wied encontra-se às págs. lU-115.
('94) Turdua brarilienaia Gmeltn (1788), slnônimo de Turdua atricapillm Llnn.
O nome atual da ave, pertencente à famma dos Mfmldas (vizinha dos Túrdldas), é
Donacobiua atricapillua (Llnn.).
O primeiro a noticiá-la na literatura cientifica foi
Marcgrave· (p. 212), sob o nome de "Jacapani", hoje, ao que parece, desusado e substituído
por variadas apelações, como "casaco de couro" (comum a muitas outras aves), "pássaro
angu ", "viola". "assobia cachorro", etc.
(-'95) PorphflM,da ma.rtinica (Linn.). franga d'água encontradiça não só em todos
Estados do Brasil, como ainda no norte da ·Argentina, nos Estados Unidos e nos pafses
intermédios.
Ct. O. Pinto, Rev. Mus. Paul., XIX, p . 75 (1985).
(•96) Anhinga Brlsson, 1760, usado de preferência a Plotus Llnn., 1766.
A espécie sul-americana é Anhinga anhinqa (Linn.), enquanto que Ã. ~lanogaater
( Gmeliu) é ·exclusivamente asiática e maláslca. Aliás em várias referências feitas anteriormente, a espécie recebera de Wled a sua verdadeira denominação llneaoa.
Cf.
a nota 2H.
(497) Plotua aurinamenm Gmel., sinônlmo de Oolvmbua fulica, Bodd., Heliornu
fulica (Bodd.) a nomenclatura atual.
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até o alcance do tiro; algumas vezes se erguem acima da água e respiram fortemente, fazendo ouvir um ruído singular. Outras vezes aparecem com um grande peixe na bóca, como se quisessem exibir a sua
presa, e mergulham _logo depois. E' raro serem apanhadas, pois quando
o tiro não as fere mortalmente, não se deixam ver outra vez.
Nas margens de todos esses rios criam-se também capivaras; mas
esses animais não são aqui tão numerosos como nas zonas situada!'
mais próximo do equador, visto como Humboldt os encon.trou no Apure
e no Orenoco, em bandos até de sessenta a cem indivíduos. Segundo
o .testemunho desse ilustre viajante•, a capivara come peixe, o que
todavia me parece muito duvidoso.
Há nesse lugar, aberto através da mata, um pequeno furo que córta
uma grande volta do rio e abrevia, portanto, o caminho para as canoas
leves. E' muito raso durante a vazante da maré; que ainda se faz
sentir fortemente a essa distância, a ponto de algumas vezes não ser
possível por ele passar; mas, na cheia, não se tem a menor dificuldade.
Mais acima, o rio lança um braço, em direção ao norte, para um grande
lago que se estende por duas milhas entre lindas montanhas.
Essa lagoa, como impropriamente a chamam, é famosa em tóda
a redondeza por ser muito rica em peixe, e nela se terem feito, algu~as
vezes, grandes pescarias. Muitos moradores de Ilhéu~ têm roças nas suas ·
margens. Ela tem perto .de duas milhas alemãs de comprimento por uma.
de largura. E' cercada de morros cobertos de virente vegetação, com\
alguns claros ocupad~s por plantações. Durante o dia, uma brisa leve
(''viração") se levan~a sobre a amena superfície da lagoa, agitando as
suas águas com violência capaz de pôr em risco as leves canoas. . E'
muito provável que ela. outrora tivesse comunicação com o mar. Um
trecho baixo, entre dois morros pouco elevados, situados na margem
que dá para o Oceano, parece ter sido o ponto de comunicação, ou a
"barra", .mais tarde coberta pela areia. Dizem também que ~ão comuns
na lagoa várias conchas marinhas, e qve, em certas partes de suas margens, observam-se rochedos perfurados, com buracos redondos e em
forma de funil, como os que formam os parcéis ao longo. da costa
marítima: esses buracos têm o nome de caldeiras.
No ponto em que o Taípe entra na lagoa, as suas margens são
tomadas por grandes tufos de. aninga, sóbre cujas hastes pousam grande
número de pequenas garças, sabacus (Cancroma cochlearia, L.) e socóbois (Ardea virescens, Linn.), os quais se mantêm acima da superfície
das águas, à espreita de peixes, de insetos, ou das larvas. déstes498• Logo
na entrada do rio, vê-se uma ilha atualmente fixa, mas que, a princípio,
(*.)

V. von

HUMBOLDT,

Voyage au Noveau. Continent, t . II , cap. XVIII, p. 217.

(498) O aqui chamado "socó-b<>.i " é a garclnha verdoenga, tecnicamente Butoridea
(Linné) . comuníssima nos rios e nos mangues da costa atlA.ntica, onde é
conhecida por "maria-mole ", "a na-velha", "socozinho ", etc. O apelido "socó-boi ", derivado
da posse.uça da voz, é hoje quase privativo das garças rajadas, bem maiores, do género

atriatus

Ti grisoma.
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flutuava na superfície do lago; é formada por plantas aquáticas, sobre as
quais cresceu uma relva e mais tarde outros vegetais. Muitos dos grandes
lagos da Europa experimentaram fenômeno semelhante. A ilha a que
me refiro está encostada a uma das margens do lago, junto à entrada
do Taípe, e aí se fixou. Essa lagoa deve ser particularmente rica em
peixe, pois os moradores da vila de Ilhéus a ela vêm com freqüência,
voltando para casa ao cabo de dias, com grandes .provisões.
A beleza e a utilidade desse lago lhe emprestam tão grande valor
aos olhos dos habitantes do lugar,· que é uma das primeiras coisas de
·que falam aos viajantes que chegam. Contam muitas lendas sobre esse
lago, sõbre a sua origem, a zona que o cerca e os fenômenos que apresenta, não raro exagerando-lhe o tamanho e as peculiaridades. Dizem
que as montanhas vizinhas são ricas em ouro e pedqts preciosas; situouse mesmo no seio das solidões dessas montanhas um Eldorado fabuloso,
um país em que não haveria necessidade de muito trabalho para se
adquirirem grandes riquezas. Os aventureiros europeus, ávidos de ouro,
. excitados por essas narrativas fabulosas, arriscaram-se .a percorrer todas as
partes do Novo Mundo à procura desse paraíso tão ardentemente
desejado; para achá-lo, penetraram nas mais distantes florestas desse
vasto continente, e muitos nunca voltaram.
Devem-se, portanto, a essa sede de ouro dos espanhóis e portugueses
as poucas noções incompletas que se po~suem sobre as condições e a geo·
grafia dessas solidões interiores da América meridional. A maior parte
dos países desse continente gozam da tradição de serem regiões que
encerram no seu interior grandes riquezas em ouro. . La Condamine
fala-nos de um "Dorado", ou duma "Lagoa Dorada." •; Humboldt•• ~
outros escritores também os mencionain; tradição semelhante reina nas
marg~Iis do Mucuri e do rio dos Ilhéus. Entretanto, a crença na existência' desses países maravilhosos diminuiu muito, presentemente, entre
os lavradores da América M~ridional, pois a p~breza geral dos mineiros
que procuram ouro leva à imediata conclusão de que a cultura da terra,
nessas zonas tão favorecidas pe,l a natureza, é o meio mais seguro para
se conseguir sólida fortuna.
Voltamos· da lagoa para o rio Taípe, cujo braço principal percorremos, ·subindo para o oeste o seu curso sinuoso, através das matas,
·até um ponto em que o seu curso diminui consideravelmente. Aproximava-se a ~oite; uma ·grande ave, o íbis verde brilhante (Tantalus
cayennensis)4 D9 , errava pela:: mata sombria, fazendo ouvir o seu forte
DE L.A CoNDAMINE, Vcyaçe, etc.• págs. 98 e 112.
&>bre uma "Laguna dei Dorado " no Orenoco, veja-se von
der Natur, p. 1118. Arrow Smith figurou-a em sua carta.
(*)
(**)

.

HultlBOLDT, A:naichten

MesembrinibiB cavennemi1 (GmPJ.)., vulgarmente "caraúna.". Ocorre desde o
norte da Argentina at~ a Colômbia. e as Guianas, afeiçoando-se sempre às r egiões vestidas
de mata, donde lhe haver chamado Viefllot IbiB 8fllvatica.
Em minhas peregrinações
ornitológicas pelo interior do Brasil, só me recordo de havê-lo encontrado em Goiás
(lnhumas), pelo que inclino-me a considerá-la espécie já r elativamente escasSJl.
(41111)
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grito, exatamente como a galinhola nas florestas da Europa. Sua voz
forte repercutia ao longe na quietude da mata. Já era noite quando
cheguei a Almada, último povoado que se encontra quando se sobe o
Taípe. Fui recebido da maneira mais amigável possível pelo Sr. Weyl,
proprietário havia pouco chegado da Holanda.
Almada, agora, apenas indica o local onde, há uns sessenta anos,
se tentou fundar uma aldeia de índios. Uma tribo de descendentes
dos Aimorés ou Botocud9s, conhecida nos rios Itaípe e Ilhéus pelo
nome de Guerens, consentiu. que se fundasse um estabelecimento, com
a condição de que lhes dessem terrenos e habitações. A proposta foi
aceita; construíram-se casas e uma pequena igreja; um padre e vários
índios do litoral vieram habitar a aldeia. Todavia, esse estabelecimento
fracassou. Os Guerens morreram todos, com exceção dum velho chamado capitão Manuel, e de duas ou três velhas·. Ultimamente, levaram
os índios do litoral para povoar a vila de São Pedro d'Alcântara, que
também está próxima do seu fim.
Vários escritores afirmam que os Guerens são realmente descendentes dos Botocudos; a perf~ita semelhança da língua desses dois
povos prova-o indiscutivelmente. 'Pessoas que há trinta anos os viram
dizem que, então, usavam batoques nas orelhas e no lábio inferior, e os
cabelos cortados em coroa, como os Botocudos. A tribo de Aimorés
. que em 1685 expulsou os Tupiniquins da capitania da Bahia, e da qual
uma parte devastou Ilhéus, Santo Amaro e Pórto Seguro, pertencia aos
Guerens. Alguns destes voltaram para as suas matas, outros concordaram em morar em habitações fixas•.
O aspecto exterior do capitão Manuel deixa ver que ele descende
dos Botocudos; já não usa, todavia, a ornamentação característica desse
grupo; suas orelhas e o lábio não são desfigurados por placas de madeira,
e ele deixa 'o cabelo crescer até à nuca. Manif~stava, porém, g.rande predileção pela sua gente, e sentiu uma enorme satisfação quando me. ouviu
pronunciar algumas palavras -de sua língua. Aumentei ainda a sua
alegria e a sua curiosidade quando lhe disse que trazia comigo um
jovem boto~udo, que não se separara .de mim; lastimou muito não o
poder ver, pois eu o tinha deixado na vila, e falava nele constantemente.
Esse velho conserva sempre o seu<arco e as suas flechas, como recordação
dos seus .velhos tempos. Está afeito à fadiga, e é ainda vigoroso e capaz
de caçar nas florestas, apesar da sua avançada idade. Aprecia a aguardente acima de tudo. A chegada do Sr. Weyl foi para ele o acontecimento mais feliz que podia desejar.. Nunca, na casa desse homem
generoso, deixou de soar a hora em que lhe distribuíam a divina bebida.
Também, nunca o capitão M anuel conheceu em · Almada tempos tão
felizes.
O Sr. Weyl, que escolheu recentemente esse local para as plantações
que pretende fazer, é proprietário das terras que medem uma légua qua( *)

SoUTHEY,

Historv of Brazil, vol. II, p. '61.
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drada e tinham sido a princípio destinadas à instalação dos Guerens.
Não tendo tido ainda tempo de construir uma casa para si e sua família,
aproveitou-se de uma das que foram construídas para os índios. Destas
só restam umas três, que são os últimos vestígios da vila de Almada. O
Sr. Weyl pretende fundar aqui uma grande fazenda; todas as circunstâncias parecem favorecê-lo. Plantará principalmente café e algodão, que
dão perfeitamente nessa zona, onde. a maioria das plantas, pelo seu crescimento vigoroso, denunciam a excelente qualidade do solo e do clima,
e onde as matas estão cheias das mais belas espécies de madeiras.
O novo colono espera construir para si uma casa, assim como uma
igreja, no alto duma colina donde a vista é admirável. Do lado do
norte, vê-se a lagoa entre dois morros cobertos de matas, e muito
pitorescos; por trás dele, se ergue o monte denominado "o Queimado",
de onde, segundo dizem, d~rante muit0 tempo, os mi~eiros retiraram
muito ouro e muitas pedras preciosas. O horizonte, além· dessas _elevações, é limitado pela Serra Grande, cadeia de montanhas que se prolonga
em direção ao mar, escondendo à vista as florestas que o rio das Contas
atravessa. A esquerda, vê-se ao lo:r:ige o sertão que confina com Minas
Gerais; montanhas cobertas de matas se elevam, umas sobre outras,
nessas extensões desertas. Nessas matas do sudoeste ·é que passa a
estrada aberta até Minas Gerais pelo tenente-coronel Felisberto Gomes
da Silva, e que eu tinha o projeto de percorrer.
As cercanias de Almada são também muito pitorescas: o Taípe se
divide em vários ra·mos pequenos que lhe trazem o tributo de suas
águas, saindo dos vales sombrios e precipitando-se por sobre as pedras,
murmurejando, e formando pequenas cachoeiras. Abaixo do flanco
escarpado da elevação em que será construída a casa, o rio se lança
ruidoso por sobre os obstáculos que lhe opõem os rochedos, formando
aí uma pequena cascata. O espetáculo dessa natureza grande, majestosa
e selvagem, compensará .o Sr. Weyl da corajosa resolução de deixar a
sua pátria para vir viver unicamente com .a sua família nessas remotas
paragens. Em qualquer parte do mundo o homem culto encontra entretenimento e ocupação; mas, entre todas as classes, é ao naturalista que
cabe a maior vantagem sóbre· os outros; que campo imenso de observações, que fonte inesgotável de prazer espiritual não lhe proporcionaria
essa morada solitária nas nascentes do Taípel
Passei em Almada um dia muito agradável em companhia do Sr.
Weyl e su a família. Regressei em seguida à vila, onde procedi imediatamente aos preparativos necessários para percorrer o sertão de Minas
Gerais, pela estrada aberta, a partir do .pórto, dois anos antes. Foi muito
dispendiosa a abertura dessa estrada através das matas, e, n esse curto
espaço de tempo, já se encontra inteiramente abandonada. Destinavase a estabelecer comunicação entre os territórios interiores das capitanias
de Minas Gerais e Bahia e os portos marítimos, a fim de transportar
para esses os seus produtos e por eles receber as mercadorias de que
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Alguns negociantes de gado vieram, com efeito, do
sertão até Ilhéus com .as suas boiadas; mas não acharam a quem vendêlas, nem como embarcá-las para a cidade da Bahia. Foram obrigados a
vender por ínfimo preço ·o seu gado. Depois, como os animais estragassem as plantações dos habitantes de Ilhéus, estes os caçaram a tiros.
O fracasso de tal empresa dissuadiu os vendedores de gado de realizarem
outras ten~ativas. Desde então, ninguém mais freqüenta essa estrada,
. que está hoje tão obstruída de mato, espinhos e árvores novas que um
viajante a cavalo, somente com a foice e o machado, pode abrir caminho
através dela; por conseguinte, animais de carga não podiam caminhar
por .t al estrada. Não .obstante, convencido de que nas montanhas do
interior da capitania da Bahia eu haveria de encontrar produtos naturais e criaturas inteiramente diferentes dos do litoral, decidi-me a empreender: viagem "tão penosa.
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VIAGEM DE VILA DOS ILHÉUS
·A SÃO P·EDRO DE ALCANTARA,
último povoado rio acima e preparativos para
pelo sertão, através da mata.

~

.

viagem

Viagem para São Pedro, a·través da mata. - Noite
em Ribeirão dos Quiricos, com a ponte destruída. - São
Pedro de Alcântara. - Viagem rio abaixo até à vila. Semana de Na tal e f estás. - Regresso a São Pedro. Preparativos para a longa viagem através da mata virgem.

Fui muito bem acolhido na vila de Ilhéus pelo Sr. Amaral, primeira autoridade do lugar; ~ vantagem essa aliás que desfrutei em toda
parte. Em sua qualidade de juíz, o Sr. Amaral muito se empenhou por
me prestar auxílio, tornando menos sensível a falta de recursos de que
sofria a vila, e teve a bondade de· mandar vir de sua fazenda, situada
na grande lagoa, farinha e outros víveres para o meu pessoal.
O Sr. Fraser, que viera de Belmonte comigo, tendo encontrado
um navio prestes a partir para a Bahia, aproveitou-o.
Verifiquei não haver conveniência em permanecer na vila, porque
os brasileiros que eu havia contratado para me açompanharem na travessia das florestas, eram todo~ grandes bebedores de aguardente,. e
deram ocasião a várias cenas desagradáveis. Resolvi, por conseguinte,
apressar os preparativos da minha viagem, a fim de iniciá-la logo que
pudesse. Um mineiro, que se achava na vila de Ilhéus, consertou as
cangalhas dos meus animais de carga, que a longa viagem por terra,
do Rio de Janeiro até aqui, havia posto em mau estado. Repará-las
era tanto mais importante quanto esses animais iam empreender, muito
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mais carregados, uma t~av,essia por matas inteiramente desabitadas. As
caixas e os fardos batem freqüentemente de encontro aos troncos, e
esses choques os arrebentam e estragam, se a cangalha não for macia e
reforçada, e a carga bem equilibrada.
A grande jornada que eu ia fazer pelas matas exigia também outras
providências. Como no percurso de quarenta léguas, através de zonas
· pouco freqüentadas, ·eu não esperava encontrar nenhuma habitação
humana, era preciso levar uma provisão de farinha de mandioca, carne
seca e aguardente. Um dos burros foi carregado, portanto, com um
barril desse líquido aqui tão indispensável; dois outros levaram víveres,
guardados em sacos de couro (bruacas). Finalmente, cada um dos
meus índios levava às costas sua provisão de farinha para seis ou oito
dias. Haviam-mé prevenido de que, nessa estrada obstruída por matagais, eu não pod~ria caminhar sem o recurso de machados e foices;
mandei, . por conseguinte, fabricar várias dessas ferramentas de ·boa qualidade, e confiei-as a Hilário, Manuel e Inácio, trê's homens .que ·e u
- contratara para a viagem. O primeiro era um mameluco, o segundo
um mulato forçudo, afeito à fadiga e ·acostumado a percorrer as florestas, e o terceiro um índio.
Terminados ésses arranjos, mandei carregar algum.as grandes
canoas com as nossas bagagens, e parti da vila a 21 de dezembro. A
estrada de Minas Gerais deixa logo a costa e sobe aco1npanhando o
curso do rio, e a ·uma légua e meia .de Ilhéus penetra nas matas ininterruptas. Desembarquei, à noitinha, numa fazend~ onde os meus cargueiros, para aí mandados alguns dias antes, tinham encontrado bons
pastos para descansar. · Encontrei nesse local um mineiro chamado
José Caetano, que fazia uma derrubada nas matas vizinhas e levava
consigo dois jovens selvagens da .tribo dos Camacans, ou Mongoiós.
Terei ocasião de falar adiante desse homem, que tomei por minha
conta durante algum tempo. Deu-me ele a notícia de que uma parte da
estrada estava completamente impraticável; por isso; mandei na frente
seis dos meus homens com machados para examinarem o local e, em caso
de ..,ecessidade, construírem uma ponte provisória, ou uma pinguela
para facilitar a passagem. Encarreguei também dois dos meus caçadores
de acompanhá-los, para lhes fornecerem · caça, ficando. com o restante
da tropa na fazenda de um certo Simão~ de onde fizemos várias excursões pela mata.
·
A pouca distância da casa do dono da fazenda, um pequeno córregq se precipitava do alto das pedras, entre moitas cerradas de
H eliconia, Cocos, e outras belas plantas, correndo para o rio. Havia
nesse sítio uma sombra muitc;> fresca e agradável, onde aparecia em
abundância um mimoso passarinho que, a qualquer hora do dia, fazia
ouvir um canto breve, porém bastante agradável. Já em Belmonte,
h avia eu encontrado esse cantor dos bosques ermos e sombrios, entre os
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rochedos banhados pela água, ao longo dos córregos• 500, mas nesse local,
era visto com mais freqüência. Aí descobri o seu ninho, construído
num buraco à margem do rio, embaixo de tufos de palmeiras novas.
Grande número de outras aves animavam as vizinhanças da fazenda,
sendo particularmente abundantes os araçaris (Ramphastos aracari,
L.), num jenipapeiro próximo (Genipa americana, Linn.), coberto também de belas flores brancas e de frutos. Outras grandes árvores estavam
tão carregadas de ninhos de japuís (Cassicus persicus), que se via um
dêles suspenso em cada ponta de galho. Esses pássaros faziam ouvir
sem cessar o seu grito áspero, e mostravam, como ·os nossos estorninhos,
o seu talento singular para imitar o canto de todas as aves que se
achavam então nas vizinhanças. A sua plumagem negra e amarela,
bem marcada, é magnífica, sobretudo quando ele abre a cauda, e sobe
voando até o ninho, que parece uma bolsa.
Os meus homens. voltaram após um dia e meio de ausência com a
notícia de que a ponte não podia ser reparada e que, por conseguinte,
a passagem seria muito difícil. Todavia, parti a 24 de dezembro, com
tõda a minha tropa, para tentar transpô-la; encontrei o caminho
ainda em pior estado do que ~e haviam dito. Por tóda parte os espinhos rasgavam a pele e a vestimenta dos viajantes; era preciso abrir
passagem constantemente com o facão; às vezes, touceiras espessas da
chamada "banana do mato" {Heliconia), com suas longas folhas duras,
tornava~, por causa da umidade do -orvalho, penosa e desagradável a
marcha através da mata. A estrada percorre morros e mais morros,
atravessando florestas imensas e sombrias, cheias de árvores gigantescas,
excelentes para construção e todas as espécies de trabalhos. Desde
o primeiro \lia de nossa caminhada por essas selvas ininterruptas, escalamos muitas montanhas elevadas, entre as quais assinalarei o monte
Miriqui, assim denominado pela grande quantidade de macacos
(Ateles) 6 1 que aí se encontram, e o Jacarandá, assim chamado justamente por causa da bela espécie de Mimosa de igual nome, ali muito
comum. A estrada,. em volta desse último morro, foi traçada em serpenteio; apesar . disso, a subida por ela foi penosa para os nossos
burros· sobrecarregados, que tinham muitas vezes de parar e fazer um
bom descanso, para depois continuarem a marcha. Grandes obstáculos

º

Comprimento, 5 polegadas e 8 linhas; envergadura das
front e e .lados da cabeça cor d e cinza. estes um tant!)
misturados d e bra nco: linha branca a marelada em cima dos olhos; pa po a marelado
branco; peito cinzento a mareládo; assim como o uropfglo e as pe nas de debaixo
da cauda ; t oda a parte super ior do corpo ve rde oliva com forte colorido verde claro.
~sse pássaro t em o modo de vida e os hábitos das toutlnegras (Sylvia) .

ãsas,

( *) M usci capa rivularis.
7 polegadas e 8 lJ nhas;

( !!OO) Basi leuterus rivulam r ivularis (Wled), mais comumente citado sob B . s(r auulatu s · (Licht.), seu slnônirno. E ' regra, entre as espécies do gênero. voz delicada e

harmoniosa, cabendo segundo a nossa observação ( cf. Pap. Avuls. Dept. de Zoologia, IV.
p . 182) a primazia sob este ponto de vista a B. leucoblepharus (Vielll .) . O exempla r
que serviu à descrição de Wied encont ra·S'e ainda na coleçã o do Amerlcan Museum de
N.ew York.
(501 ) Br achyt el es arachnoi des (Geot'f.). vulga r mente " mono " ou " buriqul ". E ' o
maior dos macacos brasileiros, como já houve ocasião de referir.
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eram para nós os vales ermos e silenciosos, fechados entre montanhas
e onde as palméiras, numerosas, constituem o principal ornamento;
muitas vezes os nossos animais afundavam as patas num solo alagadiço e
moie (atoleiro). Os caçadores iam ,na frente e avisavam a tropa quando
surgiam êsses obstáculos. Então fazia:se alto; os cavaleiros desciam do
cavalo, os caçadores penduravam suas armas nas árvores mais próximas,
tiravam-se as cargas e cada qual punha mãos a obra. Derrubavam-se
as :\rvores menos grossas, que eram estendidas sôbre o caminho, recobertas por fólhas de palmeiras e galhadas, e com isso se conseguia uma
passagem artificial.
Assim conseguimos avançar, à força de muito trabalho, e sob o calor
do dia; mas não tardávamos a encontrar gigantescas árvores atravessadas na estrada, que tinha de 8 a 10 passos de largura; era então
necessário abrir uma trilha lateral na parte mais cerrada da mata, e
contornar por essa forma o obstáculo. Tais dificuldades, que farem
recuar os viajantes nessas imensas matas virgens e retardam grandemente a sua marcha, não assustam absolutamente quem. como nós,
está no começo duma tentativa como essa, pôsto que não faltem a
saúde e as provisões. O homem muito atarefado ·esquece a que está
sujeito, e o aspecto das florestas majestosas ocupa o seu espírito com
(:enas sempre novas e variadas; o europeu, sobretudo, que a .percorre
pela primeira vez, encontra-se constantemente entretido. Em tôda ·parte
a vida pulµla e se espalha a vegetação mais luxuriante; não se vê o
mais pequeno espaço sem plantas. Em todos os troncos de árvcre vêemse crescer, .t repar, enrodilhar-se, prender-se umá profusão de espécies de
Passiflora, Caladium, Dracontium, Piper, Begonia, Epidendrum, vários
fetos (Filices), liquens e musgos os mais diversos. Espécies dos gêneros
Cocos, .Melastoma, Bignonia, Rhexia, Mimosa, lnga, Bombax, llex,
Laurus, Myrthus, Eugenia, ]acaranda, ]atropha, Vismia, Lecythis, Ficus,
e milhares de árvores 9utras, a 'maior parte ainda desconhecidas, compõem o maciço da floresta. O solo está juncad·o de flóres, e fica-se
embar.açado para saber, de qual elas provêm. Alguns galhos gigantescos,
cobertos de flõres, de longe parece~ brancos, amarelo vivo, vermelho
escarlate, róseos, violetas, azul celeste, etc.; nos lugares pantanosos,
erguem-se em grupos unidos sobre longos pecíolos, grandes e belas folhas
elípticas das helicônias, que têm às vêzes de 8 a 10 pés de altura, acompanhadas de flores de forma ex~ravagante, e cor vermelha carregada, ou
de fogo. No ponto de divisão dos galhos das . árvores maiores, crescem
enormes bromélias, de flores em espiga ou em panícula, escarlates ou de
outras cores igualmente belas; descem grandes feixes de raízes, à sem~
lhança de cordas que descem até o solo e constituem novos obstáculos
para o ~iajante. Esses tufos de bromélias cobrem as árvores até que,
depois de muitos anos de existência, morram e, desarraigados pelo vento,
caiam em terra com grande fragor. Milhares de plantas trepadeiras de
todos os tamanhos, desde as mais delicadas até as que têm a grossura de
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uma coxa, muitas de lenho rijo (Bauhinia, Banisteria, Paullinia e outras)
entrelaçam-se em volta dos troncos e dos galhos, elevam-se até o cimo
das árvores, onde dão flóres ·e frutos fora do alcance da vista humana.
Alguns desses vegetais ,têm forma tão singular, como por exemplo
certas espécies de Bauhinia, que não podem ser observadas sem surpresa. Não raro o tronco em volta do qual elas . se enroscaram morre
e vai-se consumindo; vêem-se então cipós colossais que sobem com
as espirais livres, e compr~ende-se facilmente a causa do fenômen<>.
Seria bem difícil representar o aspecto dessas florestas, pois a arte ficará
sempre aquém do que pretende exprimir.
No primeiro dia, à tarde, cheguei a um sítio denominado Curral
do Jacarandá, porque as boiadas, vindas do sertão, passavam aí a
noite antigamente. · Os vaqueiros constroem um parque, ou curral,
cortan90 grandes paus, e amarrando-os horizontalmente aos troncos, com
f<:>rça b~stante para que os bois ou os ·cavalos não possam fugir
durante a noite. O curral do Jacarandá está escondido numa porção
tão fechada e alta da floresta que nele já muito cedo escurece. Vimos
ainda, ·junto ao cercado, um par de velhos ranchos, construídos muito
ligei_ramente como os outros que já Unhamos visto; são feitos de paus
entrelaçados, e · cobertos de patioba ou outras folhas, para proteger da
chuva. Os que ainda se viam no lugar . eram tão velhos e em tão mau
.e stado que não ofereciam o menor abrigo; e, no entanto, a contigência de
passar aí a noite tornava-os · bem necessários: efetivamente, a noite já
ia a meio quando caiu uma pancada de chuva, que nos m9lhou comple'
taménte a tddos.
No dia seguinte, tivemos céu _claro e sereno mas
precisamos. . ainda de algum tempo p~ra nos esque~tar com o café e
um bom fogo, para em seguida· nos pormos novamente a caminho. Os
nossos animais de carga passaram uma noite pior do que nós, se isso é
pc>ssível, porquanto, d~pois do primeiro dia de viagem, a custo
·encontraram na floresta algum .capim para matar a fome. A floresta
estava tão úmida ainda, que.foi com. penoso trabalho e grandes estorvos
que prosseguimos em nossa travessia por uma estrada tapada de espessa
vegetação. ·
Durante .·o segundo dià de viagem por essas velhas matas, encontramos vários córregos que rolavam, murmurantes, suas frescas e límpidas águas sobre leitos · de pedras. Em suas margens cresciam novas
espécies de salvas (Salvia), cujas flores eram de um vermelho carregado.
Uma planta curiosa, que ainda eu não tinlía visto antes, e nunca ~ais
tive ocasião de .encontrar•, atraiu principalmente ·a minha atenção:
tem um caule lenhoso, de perto de 2 pés de altura, com fõlhas quase
opost;is, carnosas, ovais, acumiadas, entre as quais . se. erguem
pedúnculos alongados, finos, quase filiformes, flexíveis, com 8 a -1 O polegadas mais ou menos de comprimento. Trazem êstes na extremidade
uma flor de cálice roxo escuro, qüinqüéfido, cujas divisões· são estreitas,
(*)

(Suplem.)

Nematha?itut corticoki, Schrader, op. clt.• p. 718.
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lanceoladas e acumiadas; a corola, com 2 polegadas de comprimento,
de uma viva cor escarla te, larga, um pouco entrada na frente perto
da abertura, é, da mesma forma que o cálice e o pedúnculo, coberta
de p equenos pêlos esbranquiçados. As anteras s·ã o unidas junto da
abertura da corola, e susten tadas por filetes distintos. Essa bela planta,
da Didynamia A ngiospermia, só se me apresentou aos olhos nesse local;
infelizmente, não lhe p ude ob~er a semente, pois não lhe vi o fruto.
Não encontramos, no correr do dia, muitos morros; em compensação, outros obstáculos, ~uja seriedade ainda não tivéramos ocasião de
conhecer, apareceram em grande número. Conforme o meu hábito,
eu precedia a tropa montado em meu cavalo, levando à minha frente
dois homens armados de facão e machado, para desembaraçarem a
estrada da ma taria; de repen te, ouvi os .meus homens, . que vinham
atrás, m.e ch amarem, e todos os anjmais correrem, fugindo de onde
estavam. A indocilidade désses a nimais não me deixou outra alternativa
senão ceder-lhes lugar, o mais depressa que pude~ para que passassem,
sem me ferirem com as caixas que carregavam. Todos se puseram a
correr e, como continuassem em disparada, pude descobrir a causa de sua
fuga. Haviam esb arrado, à borda do caminho, nas folhas dum arbusto
em que havia um ninho de vespas (marinibondos); · Enxames dessas
vespas furiosas, cujas p icadas causam dor cruciante, ·se haviam lançado
contra os pobres animais; tamanho pavor têm êles dessas vespas que
fogem imediatamente e se prec~pitam infrenes nas moitas mais cerradas
e embaraçadas de esp inhos. Os meus homens não ficaram mais isentos
de acidentes; uns tinham a cabeça a doer, outros o rosto, de modo que
s6 depois de longa demora foi possível reunir a tropa e pô-la de novo
em ordem. ·
·conhecem-se várias espécies de marimboncios~ 02 ; são pequenas
vespas alongad as, a maior e a mais temível das quais é de cor acasta·
nhado escuro; uma outra espécie é amarelo castanho. Suspendem elas
a um g.alho de árvore, ou a uma planta qualquer acima do solo, o seu
n inho, construído à moda do das vespas da Europa. Como o destas,
é constituído duma massa cinzento-esbranquiçada, semelhante .ao
papel, e apresenta uma forina geralmente . elíptica e polituda nas
duas extremidades; fica preso pela ·parte superior, e na inferior há
uma pequena entrada redonda; outras vêzes a forma é arredondada.
Essas perigosas casas de marimbondos acham-se comumente fixadas na
face inferior duma grande fólha de Heliconia; quando acontece. que
um viajante nelas toca por acaso, mesmo leve, as vespas irritadas saem
(502) Marimbondo (escrito or dlnàrlamente " maribondo ") é, no Brasil, a denomlnaçlo
vulgar que de modo geral não cabe só a todos oe vêspldaa, como a v•rtu outra.
famUias de Hlmenópteros, as abelhas excetuadas. No caso vertente ele se aplica por~m.
particularmente, às vespas sociais. Segundo o catálogo- publicado por . Ad. DuCIK
(Rev. M useu Paulista, X, uns, p. 815) orçam estas, em noeso pafa, bem averla-uadaa.
em 120 espécies, dlstribufdas por 20 géneros, entre os quais si.o particularmente Importantes, pelo número de espécies e largueza de distribuição, Pol11bia Lepelet., JliacA~tanu
Saussure e Poliate1 Latrellle •.
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logo em quantidade para se vingarem. Os brasileiros evitam com temor
esses ninhos, quando não podem imediatamente destruí-los.
Ao meio-dia:, cheguei a um trecho da floresta onde o Ribeirão dos
Quiricos, de leito profundamente escavado, corria outrora por baixo
duma ponte. Essa havia desaparecido, caída de velha, desagradável contratempo que nos fez logo imaginar o atraso que nos ameaçava; por isso,
resolvi passar a noite nesse lugar, para dar tempo ao meu pessoal de
fazer a tropa passar o rio. Junto do local da ponte encontramos um
velho rancho, cuja coberta · de fõlhas de coqueiro estava em parte
apodrecida, mas que assim mesmo nos deu regular abrigo contra a umidade da: noite. Perto .da choça havia também uns restos de fogueira,
feita de pequenos paus, que a minha vanguarda de caçadores já
havia aproveitado para preparar a nossa refeição. Fomos ver o acampamento déles, ond~ havia um porco-do-mato, três grandes macacos miriquis e. uma jacutinga estendidos nas brasas, espetáculo deveras agradável para os viajantes esfomeados; sentamo-nos todos em volta do
fogo, e cada qual contou as aventuras do dia. Hilário, um dos caçadores,
.depois . de ter matado o porco do mat9, deixou-o no próprio local,
coberto de gafhos, para vir buscá-lo no dia seguinte; mas quando
voltou, uma grande onça (jaguareté) havia devorado a melhor parte
do animal. O viajante que percorre essas imensas florestas deve considerar-se feliz quando encontra com que se sustente; por isso ainda
ficamos muito satisfeitos de a onça nos ter deixado alguma coisa para
comer.
·Refeitas as nossas fbrças, tratou-se de transportar a bagagem para
o outro ládo do ribeirão, operação em que os índios demonstraram
muita destreza e habilidade. Depois de atravessarem uns paus de
margem a margem, passaram por cima deles carregando aos ombros
uma caixa pesada, e assim fizeram até que toda a bagagem foi transportada para a margem oposta, sem que tivesse havido o mínimo acidente. Os burros deram novamente trabalho. As margens do ribeirão
eram altas, escarpadas, escorregadias, e o terreno embaixo encharcado;
os pobres animais muito tiveram que lutar para atingir a margem
oposta, pois afundavam no leito; vimo-nos obrigados a colocar neste
os -restos da velha ponte e, graças a esse recurso, todos os animais foram
levados para a outra margem.
Apenas essa operação terminara, fomos surpreendidos pela noite.
Era a estação das chuvas; _ nuvens espessas toldavam o céu, o que
mergulhava a floresta numa escuridão incrível, que parecia ainda mais
profunda ao clarão da nossa fogueira. Uma quantidade inumerável
de rãs coaxavam nas touceiras de bromélias que cresciam nos galhos das
grandes árvores; eram gritos cada qual diferente do outro, uns roucos
e curtos, outros semelhantes à batida de uma ferramenta, estes a um
silvo breve e claro, aqueles a uma pancada. Insetos luminosos, à maneira
de faíscas, voltejavam de todos os lados, entre outros o Elater nocti-
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lucus5º3, com suas duas lanternas, donde jorra uma luz esverdeada;
nenhum dêles, porém; tão luminoso como Lampyris noctiluca da Europa,
além de que nunca observamos o menor vestígio da luz, provàvelmente
fabulosa, da Fulgera laternaria, que todavia '\'.'árias ve'zes pegamos nas
árvores, principalmente na caixeta~º 4 • Os habitantes da região tampouco
confirmaram o que se conta a respeito da luminosidade desse insetotsocs.
Humboldt conta_.que, em ·sua viagem pelo Orenoco, ouviu durante a
noite vozes de macacos, preguiças e aves diurnas•. Quanto a mim, nada
ouvi de parecido nas florestas do Brasil oriental; as onças, as corujas,
os curiangos e o juó (Tinamus noctivagus), as rãs, os sapos e alguns
insetos, são os únicos animais cujo canto ferem à noite o ouvido dos
viajantes.
No terceiro dia de viagem pelas matas, encontrei uma picada
freqüentada pelos mor~dores de São Pedro de Alcâ.n tara .. Ela facilitou
muito a minha marcha através da floresta; mas terminava em frente
a um trecho do rio, denominado Banco do Cachorro. :. Os habitantes
costumam, desse ponto em diante, seguir uma outra picada ao. longo
do rio, mas como este é impraticável para animais com carga, fui obrigado a seguir o. mesmo camin~o. Triste necessidade, essa, pois éste
tornou-se ainda pior do que antes, embora lhe tenham dado ·mais
largura do que ao caminho do rio Mucuri; os troncos derrubados e
partidos, os espinhos, as touceiras, as árvores pequenas, molhadas pela
chuva abundante, interrompiam constantemente a nossa marcha.
Achamos, num . recanto isolad~>, rodeado de folhagens espessas, um
esconderijo que uma grande onça construíra para si, afastando, como
costuma fazer, os galhos e as folhas, e que pouco' antes havia abandonado.
A sombra desses bosques fechados, ·floresciam belas plantas; árvores
majestosas ostentavam seus ·cimos gigan.tescos; em alguns pontos o solo
estava como que forrado de grandes flõres escarlates dum maracujá (Pas.siflora), planta sanilentosa cujo caule sobe ao longo das
(*) V. HuMBOLDT, Voyaues aux réuiom equinoctiales du Nou~au Continent, tomo
II, cap. 18, p. 221.

(503) O povo conhece estes coleópteros luminosos. cuja maioria está hoje no
género Pvr<>f'horus (fam. dos Elatéridas), pelo nome genérico de "vaga-lumes ", confundl nd0-<l8, portanto, com os Lampfridas, família a que pertencem os · vaga-lumes europeus
e aqui também largamente representada.
·
·
(50•) "Caixeta" aplica-se a mais de um vegetal; no caso presumimos tratar-se
do também chamado "cinzeiro" ou "pau ,de tucano", ·v ocht1ria tu.canorum Mart.
(!505) A lenda, se assim posso me exprimir, da luminosidade da "jiquitiranaboia"
(ou 14 jaqulra nabola ", nomes dados pelo povo às esl>écles do género Laternaria Linn.,
para elas modernamente desmembrado de Fulqora) foi espalhada na Europa pela viajante
alemã Sibylle Merian, que andara pela Gu1ana em fins do século XVll e deixara. um
livro curioso sobre as metamorfoseia dos Insetos, notável sobretudo pela perfeição das gravuras.
A menCls que se a atribua ao vezo, muito comum aos -viajantes da época, de dar largas ·
à fantasia, o fato pode explicar.se pela observação de uma lumioescêncla acidentalmente
produzida por cogumelos (ou senão bactérias-) fotógenos. a menos que se quisesse invocar ·
uma ilusão visual, proveniente do pavor Inspirado pelo inseto, de aspecto efetivamente
Impressionante. Mais de uma crendice corre. ·aliás, a respeito dos Insetos de que nos
ocupamos; tem-nos ainda o povo como temvelmente venenosos, até para as próprias
plantas, que não tardariam a sucumbir às picadas de seu -rostro, em tudo aliás análogo
ao das cigarras, suas próximas par.entas. Sobre o assunto consulte-se Neiva e Penna,
M em. lmt. Osw aldo Cruz, VIII, pág. 118. Da sistemática do gênero ocupou-se J. Pinto
da Fonseca em Rev. M useu Paulista, XIV, p. 478-500, com estampas (1026).
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árvores e, enrolando-se µos galhos mais altos, cobre inteiramente as
copas., fazendo destas uma bola. Soberbas bignônias ornavam os lados
do ·caminho, e suas flores róseas, brancas, lilases, rox.as, de todos os
matizes, enfeitavam o .solo por baixo das plantas que lhes deram nascimento. O pau-d'arco, com que os selvagens, conforme disse anteriormente, fazem seus arcos, se destacava pela sua bela cór amarelo vivo.
Foi provavelmente essa árvore tão útil pela sua madeira, dura e elástica,
que Marcgrave descreveu e represento-µ pelo nome de "guirapariba:" ou
"urupariba" (p. 118). Os exemplarei que vimos não tinham ainda as
· fõlhas desenvolvidas; seus ramos estavam carregados de flores. Os
troncos se cobriam de Dracontium pertusum, cheios de brancas flores, e
de várias espécies de Caladium, que não contribuíam pouco para embelezar o conjunto dos vegetais que nos rodeavam, enquanto que uma
ligeira aragem trazia-nos o aroma suave das baunilhas. Essa planta
apreciável é muito comum; entretanto é pouco procurada e raramente
tiram · partido dela; vários animais, entre outros os ratos e os camun. dongos, devoram com singular avidez suas vagens ainda verdes.
As numerosas espécies de fetos cobriam o solo, principalmente
no lugar por onde outrora passava a estrada, e como tinham muitas
vêzes 8 à 10 pés de altura, era preciso abrir caminho a .muito custo,
através de seus tufos cerrados. Várias espécies são pequenas e procuram
a sombra; outras, pelo contrário, são tão vigorosas ' que podem dar
sombra a utn homem a cavalo. Devo observar a esse respeito que já
foram encontrados nessa região dois gêneros dessa família; que são
espinhosos e que podem ser classificados entre os fetos _arborescentes.
Arranhado . .e ·rasgado pelos espinhos, encharcado pela · chuva, esgotado
pela contín}la transpiração devida ao calor, o viajante, apesar de tudo,
.sente-se arrebatado <liante de tão magnífica vegetação.
A chuva, que caía em torrentes, aumentava ainda para nós os
contratempos da estrada, .mas não impedia que os habitantes das
florestas se fizessem ouvir. Fomos surpreendidós pelo grito singular
duma ave de· rapina que ainda não tínhamos visto. A sua . voz era
extremamente vigorosa e estrid~nte~ que começa como um grito muito
forte, para aos poucos ir diminuindo, e precedido de algumas notas
curtas e destacadas, como se fôsse o canto de uma galinha que está pondo.
Era gavião 'p reto de barriga branca, denominado pelos habitantes do
lugar "gavião do sertão", já descrito por Buffon com o norne de "Petit
Aigle d'Amérique" (Falco ntt:dicollis, Daudin)5o6. Estava pousado no
cimo d~ uma das árvores mais altas, e gritava sem cessar. Fiz a tropa
fazer alto; dois caçadores se aproximaram devagarinho; cuidado inútil,
porque a chuva tinha por tal forma molhado as armas, que delas não se
puderam· servir, e a ave acabou por voar, depois de haverem falhado
·
vários tiros.
(506)

Daptrius

<=

Ibvte.r) americanus americanus (Boddaert), vulgarmente chamado
(cf. Oliv. Pinto, Rev. Museu Paulista, XX,

"gralhão", "cancã", "caracará. préto", etc.
págs. 15 e 50).

356

VIAGEM

AO

BRASIL

Não nos achávamos longe de São Pedro de Alcântara, último
povoado que encontra quem sobe o rio de Ilhéus, pois, à tarde, saindo
da espessura da mata, entramos nas roças pertencentes aos seus moradores, que tinham plantado mandioca por ·entre os velhos troncos queimados• .e, pouco depois~ chegávamos · às suas casas.
·
O lugar em que· agora nos encontrávamos, era uma miserável aldeia,
com apenas umas dez casas de barro e uma · igreja, que nãq passa de
uma espécie de alpendre, :construído também de barro; deram, no
entanto, a essa aldeia o nome de vila de São Pedro de Alcântara; todavia,
há ainda o costume de chamá-la impropriamente de "as Ferradas", porque, a pouca distância dela, o leito do rio é atravessado por porção de
pedras conhecidas por Banco das Ferradas. Essa vila, ou melhor, essa
aldeola, foi fundada há dois anos, quando se concluiu a estrada de
Minas. Reuniram-se aí homens de tõdà sorte, alguns espanhóis,· várias
famílias de índios, e homens de cõr (pardos), além de um .g rupo de
índios Camacãs traz~dos da mata e de uma que os portugueses conll.e,em
com o nome de Mongoiós. Esses índios só se estendem ao sul até o Rio
Pardo, enquanto que ao norte se encontram até além , do rio das
Contas, onde todavia já renunciaram de todo à vida selvagem. Somente
aqui, no sertão da capitania da Bahia; ·pode-se ainda observá-los em seu
estado primitivo, pois muitos deles nunca viram um europ~u. Éntre.tanto, são mais civilizados que os Patachós e os Botocudos, seus. vizinhos, visto como. nã'o vivem mais exclusivamente da caça e já cultivam
plantas para sua subsistência, ·prendendo-se assim, mais ou· menos, ao
lugar que desbravam, embora não para sempre. Terei ocaaião, . mais
tarde, de descrever com minúcia os costumes ·dêsse povo. Já disse, ao'
tratar de Belmonte, que ali fui encontrar um resto dêsses índios, levados
pelos paulistas e quase completamente degenerados.
A vila de Almada, situada sQbre o rio Taípe, e a que já acima me
referi, forneceu também alguns .habitantes à nova vila de São Pedro
d'Alcântara, nas margens do tio da Cachoeira. Quando concluíram
a igreja, o ouvidor da comarca instalou nela a paróquia; mais adiante,
a alguns dias de viagem, no ponto ~m que a nova estrada atinge ô
sertão do rio Salgado, construiu-se também uma igrejinha onde se
celebrava missa, e havia plantações para ·os viaj~ntes; esse pequeno
estabelecimento, porém, caiu em ruínas, ó lugar se tomou um deserto,
ficando inúteis todas essas despesas, pois a estrada não foi mais utilizada e, dentro de pouco· tempo, não se poderá mais reconhecê-la. Os
mineiros preferem a esse caminho difícil através das matas o que
atravessa os campos ou as planícies nuas do sertão interior da capitania
da Bahia, porque não encontram µa vila de Ilhéus nem colocação para
as suas mercadorias, nem navios que as transportem para a cidade da
(*) WEIGL, missionário que percorreu a província dos Mafnas e as marrens do
Rio Amazonas. fornece-nos minúcias sobre o modo por que os índios derrubam e queimam
as matas para fazerem as suas plantações. V. a coletânea de Muu, Intitulada· Reâlen
einiger Mi8sionare der Gesellschaft J esu, Nüremberg, 1785, p. 142.
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Bahia. A decadência da vila de São Pedro acompanhou a da estrada,·
cujo mau estado experimentáramos várias vêzes durante a nossa viagem.
Porque os homens constrangidos a viver no lugar, ~ão encontrando
mais os recursos de que necessitavam, em parte o abandonaram,
enquanto que uma grande parte dos índios Camacãs morreu duma
moléstia contagiosa, e os restantes fugiram imediatamente para as matas.
A vila de São Pedro só é habitada, nesse momento, por um cura
("padre vigário") e meia dúzia de famílias, que desejam ardentemente
que o governo crie para elas medida& de proteção. Dizia-se que a estrada
ia· ser desobstruída e que se mandaria ·para São Pedro uma nova leva
de moradores.
Essa povoação está situadà numa zona inteiramente selvagem,
rodeada por todos os lados de florestas cheiàs de ani~ais ferozes, e percorridas por bandos dé Patachós.
Esses índios não causaram até
então o menor mal aos ·habitantes, mas como não se conseguiu concluir
com eles um tratado, são olhados com desconfiança, evitando-se ter
com eles o menor contacto, tanto mais · quanto, em caso de ataque, os
colonos, em menor número, não se poderiam defender. As casas são
rodeadas pelas plantações, de onde um ·camiTlho estreito conduz à
estrada grande; os nossos animais com suas cargas só puderam .passar.
por ele depois de aberto a machado.
Chega~os a São Pedro num dia santificado, o que era contra as
nossas intenções, pois no Brasil não se costuma viajar em tais dias. \
A nossa demora inesperada junto à ponte destruída fora a única
causa do atraso.
dos meus .homens, morador em São Pedro, ouviu
por isso vivas censuras ·da parte da mulher; a discussão quase termino1:1
em vias de fato. O dia seguinte era também santificado; o cura teve
a gentileza de pôr à nossa escolha a fixação da hora da missa. Esse
respeitá'\_'eL eclesiástico teve grande contentamento de ver pessoa com
quem pudesse conversar e, como. eu tivesse nec~ssidade de ir mais uma
vez à vili de Ilhéus, a fim de tomar algumas providências, teve a
amabilidade de emprestar-me uma grande canoa. Procurei um preto
em quem pudesse confiar e que conhecesse bem as matas' do lugar, a fim
de levá-lo comigo, fazendo-me também falta vários objetos, que eu tinha
tido a esperança de poder a~quirir em São Pedro.
O rio de Ill~éus, o,u antes o braço d~sse rio denominado rio da
Cachoeira, passa perto de . Ferradas, como acima já disse; da costa
até esse lugar, a estrada de Minas corre paralelamente ao curso do
rio, em vários pontos fica-se dele muito pouco distante; eis porque
se faz freqüentemente a viagem daí a Ilhéus por água, gastando-se
nela u'm dia, enquanto para subir o rio são necessários dois dias. Estávamos, na estação seca, o rio havia · baixado tanto que em vários trechos
só dificilmente avançava a canoa, pois o leito do rio se apresentava às
v~zes ·quase completamente cheio de pedras. Esses fragmentos de rochas
fazem lembrar um pouco a porção superior do rio Grande de Belmonte,
.
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com essa diferença, no entanto, que o Ilhéus parece sempre pequeno
em comparaç~o com o Belmonte, muito mais considerável. Há q~edas
bem fortes, que dificultam a navegação; se os canoeiros não "fossem
experimentados, essas pequenas cachoeiras seriam às vezes muito perigosas; a denominada cachoeira do ·Banco do Cachorro é a primeira
para quem vem de São Pedro, e uma das mais fortes. O rio, no seu
estado normal, é bastante impetuoso nesse trecho e cai de uma altura
de quatro a cinco pés. Além. dessa queda d'água, há várias. outras, as
quais, embora não façam correr .grande risco às canoas, fazem com que
estas m.u itas vezes se encham, molhando os viajantes, assim como as
bagagens. Mesmo quando o rio atinge o nível mais baixo, as águas
têm sempre alguma profundidade entre certos rochedos; os peixes aí
se reúnem em grande número, porque ~ .correnteza é menor.
Vimos sõbre alguns dos rochedos grandes jacarés, .c uja cor ·cinzentoescura indicava uma idade avançada; costumavam mergulhar n'água
quando nos aproximávamos, e era inutilmente que lhes atirávamos. Esta
espécie, o Crocodilus sclerops, nunca atinge as grandes dimensões dos
jacarés que habitam mais ao norte, p,róximo do equador, pois os que
Humboldt observou no Apure, no Orenoco e em outros rios, chegavam
a ter 20 e mesmo 24 pés de comprimento. O viajante não se pode banhar
nesses rios sem perigo, tendo ainda que temer os ataques dos '!caribes"
ou "caribitos'', peixes ávidos de sanguer>o1.
As margens do Ilhéus são geralmente cobertas de belíssimas florestas. As árvores gigantescas, os arbustos, as menores plantas, tudo
estava florido. Várias espécies de mimosas pareciam estar éobertas
de neve e exalavam o mais suave perfume. Nessas florestas sombrias
ouvia-se freqüentemente o canto singular do sebastião (Muscicapa
vociferans), cujo assobio alto era sempre repetido por muitos indivíduos,
ao mesmo tempo. Ouvíamos também muita vez o canto doce e agradável duma espécie nova de pqmba• 508, denominada pomba aniar(*) Denominei-a Oolwmba locutrix.- por causa de seu canto; comprimento, l pé e
8 linhas; e nvergadura das asas, l pé, 6 polegadas e 10 Unhas; pés vermelhos; pálpebras
vermelho violeta carregado; plumagem cinzento escuro:
papo um tanto amarelo
avermelhado; cabeça, pescoço e peito çinzento púrpura; ventre um pouco mais pál.ldo;
lados do alto do pescoço violeta um pouco mais vivo; parte superfnr do corpo cinzento
esverdeado cobre, ou oliva pálido furta-côr .

(507) "Caribe" (de "carib'', canibal). nos pafses hfspano-amerlcanoe, nome doe
peixes carnívoros denominados no. Brasil "piranhas". Há várias espécies llOb eMe nome
vulgar, distrlbufdas nos géneros SerrCJBalmo e Prluocentrus. Nos rios e lagoa& em que
existem, as piranhas constituem o mais temeroso flagelo, pois, em regra, aos . cardumes
de milha res de lndividuos. sangulssedentas se precipitam sobre todo animal que, PQr
d ...sgraça, ali se aventure a penetrar, ou simplesmente matar a sede. Páginas sugestl'YaS
s0bre o que são os seus maleffclos encontram-se na maioria dos naturalistas que percorreram,
desde Humboldt, as regiões quentes da América do Sul, podendo consultar-se sóbre o.
assunto o interessante relato dado por R. v. Ibering. no " Dic. dos Animais do Brasil"
(ln Boletim de AqriCtLltura, São Paulo, 1987, p. 888).
(1108) Columba plumbea Vieill. (1818) é nome que já f ora antes do de Wled dado
a esta pomba, com base em um exemplar, colecionado por Delalande, em 1818, · nos
arredores da cidade do Rio de Janeiro (talvez nos mangues que ali abundavam) . Propõ8-ile
modernamente aproveitar o nome de Wled para as aves do nordeste brasileiro, tidas
como raça particular (Cf. Pinto, Arquivos de Zool. S.. Paulo, VII, 1H9, pág. i•O).
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gosa no sertão da Bahia, por ser amargosa a sua carne. Parecia pronunciar baixinho algumas p~lavras, que os portugueses interpretam como
"um só fico!". O seu canto se compõe efetivamente de quatro notas, que,
moduladas muito doce e destacadamente, agradam muito aos ouvidos
na espessura das matas, e podem ser traduzidas daquela forma. A
plumagem dessa ave simpática e muito mansa é cor de cinza quase
uniforme.
Meus canoeiros fizeram passar a canoa por sobre as pedras, o
que muito a estragou, ficando com o·fuqdo todo cortado. Uma viagem
desse gênero, subindo a corrente, ainda deve ser pior para as embarcações, pois se vêem pedaços de algumas delas presos às quinas agudas
das pedras. Uma canoa não dura muito terp.po nesse rio; na vinheta
que acompanha este capitulo fiz representar uma canoa, deslizando água
abaixo, numa pequena cachoeira; dois índios a governam por meio
de varas, deixando-a correr sozinha, depois de lhe haver dado direção
conveniente. Vê-se a floresta marginal com as longas franjas de barba
de pau (Tillandsia), e, pendentes de uma velha Mimosa, muitos ninhos
bursiformes de guaches (Cassicus ha·emorrhous).
A distância de cerca de uma légua da costa, toma o rio aspecto
inteiramente diferente; não se vêem mais rochedos nem pedras soltas,
e as fazendas das margen,s alternalil com as matas e verdejantes colinas
cobertas de pastagens ou de ca~aviais, dando alegria às habitações sombreadas pelos coqueiros; junto a algumas dessas habitações, encontrei pequenos cercados feitos de estacas, em que se criavam para comer
grande quantidade de jabutis (Testudo tabulata)i>09 ; espécie de tartaruga que vive no mato.
Cheguei a Ilhéus no fim da semana do Natal, quando muita gente
se tinha reunido para a festa. Já estavam em preparativos para celebrar
a de São Sebastião. Tinha-se e~ido um alto mastro, enfeitado de
bandeiras e, no dia da festa, · homens mascarados percorriam a pequena
vila., ao som de tambores e fazendo toda sorte de brincadeiras. Durante
o dia chegaram me·smo a dar muitos tiros de espin~rda nas ruas,
ao passo que, durante a noite, o som do violão e das mãos, batendo
em acompanhamento dos batuques, ressoava por toda parte.
Os
mais ricos habitantes custeiam esses festejos; costuma-se representar
a vida do santo por mascaradas, cenas de teatro, combates e coisas
semelhantes. As pessoas que representam nessas pantomimas absurdas
são escolhidas algu.ns dias antes, e vestidas apropriadamente. No dia
de São Sebastião, havia dois partidos que se guerreavam, os portugueses e os mouros; cada qual tinha seus capitães, seus tenentes, su,as ·
insígnias. Erguera-se junto da igr~ja uma fortaleza feita de galhos de
(509) O nome " j abutl" parece tender atualmente a desaparecer da linguagem
vulgar: na· Bahla pelo menos, onde o animal existe ainda hoje com relativa abund~ncla
nas matas do Rio de Contas (ct. O. P into, Rev. Museu Paulista, XIX, pág. 17), ele é
chamado simplesmente "cá.gado".
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árvore; os mouros tomam a imagem do Santo e levam-no para a sua
fortaleza, até que na última noite o partido oposto toma-a de novo
e condu-la para a igreja, com o maior respeito. Essa representação durou
·vários dias, durante os quais o povo vivia em constante movimento e
não saía da igreja; ao mesmo tempo, só se ocupava de se divertir,
entregando-se à ociosidade e a todas as espécies de desordens. Os
índios, que não demonstram a menor disposição para os dogmas e
preceitos da religião, tomam às vezes parte muito ativa nessas pantomimas e nas cerimônias externas. Por isso, vê-se os missionários aproveitarem muitos dos costumes dos selvagens para conseguir a aceitação
de sua doutrina por essas gentes. Encontram-se nos relatos dos viajantes
muitos exemplos desse costume. Humboldt~ quando estava nos Andes,
viu os índios da província· de Pasto1 mascarados e com. chocalhos, executarem danças selvagens em volta do altar, enquanto um monge de
São Francisco elevava a hóstia. As ~ considerações desse ilustre
viajante, explicando como a religião mexicana se misturou com a cristã,
podem se aplicar perfeitamerite aos índios da costa oriental do Brasil. ·
"Não foi um dogma, escreve ele, que cedeu ao dogma, foi apenas um
cerimonial qüe substituiu outro. Os naturais do país só conhecem
da religião as formas exteriores do culto; amantes de tudo o que se
relacione com· uma ordem de cerimónias prescritas, encontram prazeres
especiais no culto cristão. As festas da igreja, os fogos de artifício que
as acompanham, as procissões misturadas de danças e mascaradas
barrócas são para a atrasada gente indígena uma fonte abundante de
divertimentos"•.
Observa-se aqui uma diferença: muitos indígenas da costa oriental
do Brasil não observam nem mesmo as cerimônia5 exteriores da religião
católica. A razão disso _é extremamente simples: os índios mexicanos,
antes da conquista de seu país pelos europeus, tinham uma religião
regular ao passo que os brasileiros estavam no mais baixo grau de
dvilização.
Terminados que foram os meus preparativos na vila, embarquei
para subir novamente o rio. Foi preciso trabalhar com afinco, num dia
quentíssimo, para içar, às vêzes a 3 ou 4 pés de altura, as pesadas canoas
por cima das pedras e das "cachoeiras". A nossa navegação foi muito
agradável durante a noite fresca, com o ar embalsamado pelas suaves
emanações das flores das árvores que havia nas margens, emanações
que aumentam durante a noite. Levei dois dias para regressar à vila
de São Pedro~
Durante a minha ausência, os meus homens tinham colecionado
muitas raridades de história natural, entre as quais uma bela serpente,
ainda não descrita, que eu havia encontrado com freqüência, mais ao sul,
no Paraíba e no Espírito Santo, mas que, no entanto, nunca mais
(*) V. von HuMBOLDT,
Neu-Spanien, tomo J, p . 181!.
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vira, daí para o norte. Distingue-se ela por manchas arredondadas
esverdeadas, dispostas regularmente pelo corpo todo• 510 •
Tornava-se necessário apressar os preparativos para a viagem pelo
sertão, a fim de aproveitar a estação seca que era a mais favorável para
os meus trabalhos. O mineiro José Caeta~o, a que já me referi,
encontrando-se· nesse momento em São Pedro d'Alcântara, ofereceu-se
para ficar a meu serviço e guiar a tropa através das matas. Êle sabia
tocar os animais, arreá-los, e tratar dêles; conhecia a estrada, por
tê-la percorrido uma vez, trazendo uma boiada do sertão. Acompanhava-o sempre um jovem índio camacã, que muito ·me serviu nas
caçadas; costumávamos mandá~lo na frente, de manhã, com um de
seus companheiros, para caçar e esperar-nos.

(*) Denominei essa serpente Colvb~ Merremii, em testemunho de meu reconhecimento pelos eenlços que ~ Sr. Merrem prestou à história natural doe anffblos. Eu&
cobra tem 1•8 placas abdominais e 17 pares de placas caudais: corpo gr0880, arredondado,
coberto de eteamaa lisas e e.curaa; as da parte superior aio todas marcadas · por uma
mancha redqnda amarela ou cinzento-esverdeada; nos lados as manchas são amarelas,
todo o ventre ~ · amarelo claro, com algumas manchas escuras nos bordos. As placas
caudais alo orladas de amarelo e prêto.

(510) A despeito da poelção dubltatlva de Boulenger (Catal. Snakes Brit. Mus.,
II, p . 188), acordam boje os oflologlstas em reconhecer na presente espécie a batizada
por Llnn~ (1758) com o nome de Coluber miliaril, e lnclufda presentemente no grande
rênero Liophia de Wagler. Na zona percorrida por Wled é ela representada por uma
variedade geográfica particular, Liophia müiam 1emiaureu1 (Cope), a que correspondem
vários apelidos vulgares, como "jararaca do tabuleiro" e "traira-bóla", arrolados por
Amaral (Mem. Inst. Butantã, X, p. 115).

Estada no Rio da Cachoeira.
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VIAGENS PELAS MATAS VIRGENS,
DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
A BARRA DA VAREDA, NO SERTÃO.
E~treito

d' Agua. - Rio Salgado. - Sequeiro Grande.
- Joaquim dos Santos.. - Ribeirão da Içara. - Serra da
Suçuarana. - Vestígios dos índios . Camacãs. - João de
Deus. - Estada no Rio da Cachoeira. - Em procura
dos Camaéãs. - Rii> Ca·tolé.
Estada neste último. .....
Berruga. - Barra da .Vareda .
.,
I

A 6 de ,janeiro, pela manhã, fiz carregar a minha tropa e dei o sinal
de partida. Para poder alcançar a estrada que conduz à mata, através
das lavouras de São Pedro, tive de mandar alargar a picada que para ·
lá se dirige, afastando da . passagem os troncos queimados deixados no
chão. Atíngimos assim rapidamente a estrada, por onde depois prosseguimos através da floresta so,nbria; até o lugar chamado Rancho do
Veado. Uma ponte cujos paus estavam podres, quebrou-se sob o
peso de alguns dos nossos cargueiros, e, se não fosse o auxílio pronto
do mineiro José Caetano, teria despencado completamente sóbre o
ribeiro. Foi-nos muito trabalhoso um atoleiro existente em certo córrego;
todavia,. vencemos também este obstáculo, podendo chegar à tardinha
11um pequeno riacho chamadà' Estreito d'Agua, cuja ponte havia também .caído, de podre. Acendemos nosso fogo não longe da ponte, entre
altas árvores, enquanto os nossos caçadores vinham chegando, uns após
outros. Um deles trazia dois exemplares do já por mim referido "gavião
do sertão"õn (Falca nudicollis, Daud.), cuja voz forte era ouvida em
todas essas matas. Tem a plumagem negra com belo lustro azul-ferrete,
(511) Daptrius americanus americanua (Boddaert), conhecido em .Goiás e ?4ato
Grosso por "gralb~o". Já referido anteriormente (nota 506). Vive sempre em bandos
mais ou menos numerosos e espanta aos não habituados com o clangor de sua possante
voz, audfvel a mais de um quilômetro de distância.
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o ventre branco e a garganta nua, de viva cór vermelho-cinábrio, bem
como a íris. Como as aves trazidas não prestavam para comer, algumas
pessoas foram pescar, sendo igualmente bem su cedidas. Enquanto jogavam o anzol de cima de uma das traves da ponte caída, viram nadar
uma cobra, que engolia um grande sapo; com um tiro de espingarda conseguimos matá-la, verificand~se ser uma linda espécie do gênero
Coluber• 512, cuja pele era agradavelmente enfeitada de faixas brunovermelhas e ·amarelo-desbotadas, mas inteiran1ente desconhecida dos
filhos da terra.
A 7, muito cedo arranjamos com o facão uma picada, a fim de
contornar a ponte e podermos passar o córrego. Como seguisse antes
da tropa, encontrei na mata, toda coberta de orvalho, muitos inambus
da espécie da macuca, ou "macucava" (Tinamus brasiliensis, Lath.)
e do "chororão" (Tinamus variegatus)5 1s, que, com o barulho, voaram
para o interior da mata e não puderam _ser atirados. Sob um velho e
grosso tronco descobrimos um monte de terra, acumulada pelo grande
tatu ("tatu-açu" dos brasileiros, ou "Tatu géant" de Azara), que ali
havia cavado n o chão a sua toca514 • Como esse extraordinário animal,
cujo tamanho e força são consideráveis, costuma cavar os seus grandes
buracos entre as raízes mais grossas das velhac; árvores, não é fácil
pôr-lhe a mão; durante tôda viagem não pudemos ver um só, apesar de
lhes encontrarmos freqüentemente as tocas.
·
U ma segunda p onte parecia nos dever obrigar a uma nova parada;
mas, dessa vez, conseguimos passar com os nossos cargueiros. Chegamos
depois daí ao rio Salgado, de onde nos restava .apenas uma légua
para chegarmos ao próximo pouso. tsse ribeirão, que tem uma largura
de 40 a 50 passos e entra, não longe do ponto em que estávamos, no
rio Ilhéus, ou rio da Cachoeira, é, como este último, cheio de fragmentos de rocha, e estava ~ambém com as águas no nível mais baixo.
Atravessamo-lo a vau e acendemos o nosso fogo na margem oposta. Como
nos sobrava agora algum Vflgar, fomos à caça. Trouxemos uma porção
de miriquis (Ateies), atirados por vários dos nossos caçadores, e bem.
assim algumas macucas, um mutum (Crax alector) e algumas
( * ) Essa cobra é, com tóda a probabilidade, Coluber versicolor de Merrem; consulte-se Versuch eines Syst ems der Amphibien, p. 95.
(5 12) Xenodon severus (Linn., 1766). Wied (Beitr., 1, p. · 859) descreveu essa
cobra com o nome de Coluber saurocephalus, que se reconheceu depois ser sinônlmo
de C. severus Linn., 1766, ou seja a "c\lrurubóla " dos nordestlnos (ct. Amaral, Mem.
Inst. Btitan tã , X, p. 117) . C. versicolor Merrem está no mesmo caso.
(5 13 ) " Macuca" ou " macuco", j á determinado a nteriormente como Tinamus solit ai·ius (V lelll.) ; " choro rã o", nome a inda usado nas matas do sudeste d~ Bahla para
Cryptur"llus variegat-us (Gmelin) . Cf. O. Pinto, Rev. M-useu Paulista, XIX, págs. IH e 5,,
Sobre a etimologia obscura de " ema ", consu lte-se Altr. Newton, ':Dict. of Birds" , p. 212.
(514.) Priodontes gigan teiis (Demarest, 1804. ). O " tatu-açu ", ou "tat u-canastra ", como
é mais cornumente conhecido, deveria ter sido bastante comum . na Bahia; já Gabriel
Soares a ele se refere em satisfatória descrição, dizendo-o pegado pelos índios em
a~madilhas e achando-lhe a carne boa e saborosa.
Disseminado Irregularmente em quase
tôda a América Meridional, desde a Guia na a té o norte da Argentina.
No Brasil .
existe ainda em relativa abundância nos Estados centro-ocidentais, Mato-Grosso em
pn.rtlcular.
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capueiras (Perdix guianensis), cuja carne moqueamos numa grelha
feita de varasG 15... Examinada de perto, a mata que no~ cerca parece
das mais fecha.das e ininterruptas; só na margem leste do rio encontram-se alguns sinais das plantações, que o capitão Felisberto Gomes
da Silva havia feito, quando construiu esta estrada, há dois anos passados. Não obstante, já se tinha desenvolvido ali a vegetação alta, reconhecendo-se os lugares das antigas plantações pela falta de grandes
árvores e pelas cabanas de barro, que tinham servido de igreja e de
morada para os trabalhadores. Nestas plantações retornadas ao estado
silvestre, minha tropa não encontrou mais do que plantas já altas e de
lenho duro, prova da rapidez com que se desenvolve a vegetação nestas
regiões quentes do globo. Nas proximidades das choupanas encontramos ainda muitas das pimenteiras (Çapsicum) que lá haviam plantado; seus frutos acres foram para nós um feliz athado, pois é um
condimento que, acrescentado ao peixe, nessas florestas úmidas, muito
conttibui para facilitar a sua digestão, podendo ser ainda encarado
como remédio contra as febres. Nas viagens pelas matas do Brasil
é . uso levar uma provisão de pimentas secas•, que vão sendo consumidas durante as refeições.
Antas e capivaras freqüentam essas roças abandonadas, devoran_d o
o que resta de . plantas úteis, pois que nesses lugares ermos o homem é
ainda incapaz de aproveitá-las.
Nossa refeiÇão de hoje constou de três espécies de peixes, o piau,
a pia banha e a traíra• •G16, de que conseguimos pescar grande quantidade; favorecia-nos tempo calmo e bom, · de maneira que tivemos
uma noite quente e amena, tornada ainda mais agradável pelas gr~ndes
fogueiras que acendemos.
A 8, pela manhã muito cedo, a tropa foi carregada, pois tinha eu
em mira aproveitar o dia da melhor maneira. A estrada sobe e desce
incessantemente, alternando-se morros e vales. Nesse lugar, que chamam
Sequeiro Grande, a mata apresenta grande · abundância de velhas
árvores, dé grossura e · altura consideráveis; são freqüentes t_a mbém as
extraordinárias barrigudas (Bom bax), e o mamão do mato517, a que
1

(*) Barrêre refere o mesmo há.bito entre os fndk>s da Guiana (p. 121 da
trad. alemã).
(**) (Suplem.) O "plau" é sâlm-0 Friderici, que também ocorre em Surinam; a
"piabanha" caracteriza-se por uma mancha vermelho-cinábrio por detrás das nadadelraa ·
peitorais e a "traira" é provavelmente a "tareira do rio" de Marcgrave (p. 1117). Lamentável acidente, em que 8e molhou uma parte dos meus papéis, f~z-me perder as descrições
de vá.tios peixes; por esse motlvà não tenho meios para determinar ou descrever os
peixes · que menciono, falha que tenho todavia a esperança de sanar para o futuro. ·

(ISU) As três espécies foram já. objeto de comentários (vejam-se, pelo fndice, as
referê.nda.S anteriores).
:
(1Sl6) Abstração feita da. traira, que corresponde sem margem de dúvida ao peixe
conhecido por ~ste nome em toda vertente oriental atlântica (Hoplicu malaba.ricua (Bloch)),
do plau e da piabanha, poder-se-á _ apena.s ter como certo tratar-se de algumas das
multas espécies dos gêneros L eporinua e Brt1con, ambos da famflia dos Tetragonoptérldas
(= Carácidas).
(517) · Jaracatia dodecaphylla A. De Candolle, da famflia das Caricá.ceas, como o
_mamoeiro cultivado (Carica papa11a Llnn.).

1
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me referi q'uando fiz a descrição da minha viagem ao rio Belmonte, é
também muito comum. Encontram-se nas florestas da América do Sul
árvores enormes, tanto em altura como em espessura, que apresentam
uma disposição singular, na parte próxima ao chão~ A quatro ou cinco
pés do solo, e às vezes mais alto, formam-se no tronco quinas sali~ntes
que se vão alargando e acabam por formar expansões achatadas como
pranchas, que se enterram obliquamente no solo e fazem continuação
com as grandes raízes dessas árvores618 • O missionário Quandt viu tam·
bém dessa~ singulares árvores no Surinam. Conta ele que os índios
batem com os seus machados nes~as raízes quando procuram alguém
que se perdeu na floresta•.
As aves que, nessas profundas solidões, animam as matas são
principalmente várias espécies de pica-paus (Picus), de subideiras
(Dendrocolaptes), de papa-moscas (Muscicapa), de papa-formigas
(Myothera), bem como algumas espécies de pequenos papagaios ("periquitos"), que em bandos barulhentos voam com rapidez ent,-e as
copas das árvores, e, finalmente, os inambus (Tinamus). -Nunca
encontrei tantos bandos de miriquis, pulando do alto de uma árvore
para outra, ou correndo em fuga pela estrada. Pouco habituados à
presença do homem, fogem à sua aproximação, mas os nossos caçadores não os perdiam de vista, apontando par~ eles e atirando. Muitas
vezes, quando feridos, ficavam suspensos nas árvores ou se deitavam
nos galhos para se esconderem. A carne deles constitui o alimentó
quase exclusivo do viajante nessas florestas.
Alguns dos meu~ caçadores espalhados pela mata ·contaram-me·
haver visto uma espécie de macaquinho preto519 que ainda não ·tínhamos
observado e que não conseguiram derrubar. Já me ·tinham falado em
Ilhéus ·desse animal ainda não descrito, e, por isso, eu desejava muito
conhecê-lo; e foi o que efetivam~nte se deu alguns dias mais tarde.
O canto do juó (Tinamus noctivagus), chamado aqui "zabelê"620,
fez-se de novo ouvir, após longo intervalo de tempo. Essa ave, com
efeito, é encontrada em toda a parte desde o Rio de Janeiro até o Rio
Belmonte, mas parece não freqüentar as vizinhanças da costa deste
rio até o Ilhéus.
Achávamo-nos agora no caminho de Minas, nas alturas do trecho
do rio de Ilhéus denominado Porto d~ Canoa, porque se sobe. de
canoa até aí. A mata em que nos encontrávamos ao cair da tarde é
(*) QuANDT, Nachrichten vdn Surinam, p. 110, com uma estampa; também em
Gaspar Barlaeus vem a representação duma grande árvore dessa espécie . no primeiro
plano da estampa 8.

(518) Refere-se o autor às chamadas " sapopembas" ou •sapopemas", grandes rafses
tubulares que aumentam a base de sustentação de certas árvores como as figueiras . ou
gamelelras ( Uro1tigma) , de que se pode ver boa estampa em J. S. Decker, Â17>~cto•
biológico• da Flora Brasileira, p. 9.
(519) Trata-se do macaquinho conhecido na zona de Ilhéus pelo nome de "saulmuna ", (Leontocelua chrysomelaa Kuhl, 1820) da atual nomenclatura. Wled voltará a
· mencioná-lo, com maior minúcia, páginas adiante.
(520) Wied escreve "Sabélé".
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da espécie · que aqui se chama "catinga" 1121. A medida que a gente se
afasta das planícies baixas e úmidas do litoral, o solo se eleva insensivelmente e se vai tornando gradativamente mais seco, e as árvores menos
altas. As mesmas espécies vegetais que, nas grandes florestas úmidas
e espessas da costa, se . erguem a consideráveis alturas, ficam aqui
muito mais baixas . . Essas matas secas apresentam também muitas
árvores de espécies peculiares. Neste local o solo se mostra coberto
de touceiras de btomélias, cujas folhas armadas de espinhos são muito
incómodas Pª!ª os caçadores brasileiros, que andam sempre descalços;
cresce também em abundância o "capim de zabelê", bonita gramínea
cujas folhas, d€licadamente penadas, fornecem bom alimento para os
burros; infelizmente não encontramos em flor•. Em muitos pontos,
cobre inteiramente a antiga estrada e as clareiras do mato com um
espesso tapete verde.
O caminho através da caatinga era muito incómodo e cheio de
mato; alto.s Sola.nar>22 de várias espécies interessantes, mimosas diversas,
e o cansanção (]atropha urens), nos molestavam muito com os seus
. espinhos, e pareciam mesmo querer despojar-nos das nossas roupas.
Estávamos todos mais ou menos ensangüentados e, por cúmulo, encontramos freqüen~emente casas de marimbondo, que tornaram ainda mais
lamentável o noss~ estado. Os da grande espécie pardo-escura, sobretudo,
nos atacaram com tal fúria certa ocasião, que todos os nossos animais desembestaram, e os homens, picados ao mesmo tempo por seis ou sete desses
insetos, ficaram gemendo-até muito . tempo depois. Com o rosto e as
mão~ inchadas, os joelhos esfolados pelos espinhos, percorremos, debaixo
de calor exaustivo, esses cerrados densos. Ao cair da noite novo inconveniente sobreveio para os nossos animais, pois o terreno era agora
cortado por· fundos valados, alternando com elevações consideráveis.
Viam-se vales sombrios, de aspecto selvagem, onde reinava uma frescura
perpétua; à beira dos córregos que se precipitavam pelos rochedos
abaixo, cres.c iam magníficas flores, que o homem nunca veio admirar
nessas longínquas paragens; só o passo solitário do caçador patachó,
ou o das antas e das onças, pode perturbar o silêncio dessas
selvas desabitadas. Em muitos vales o calor tinha sect:1.do os córregos,
e foi por isso preciso, apesar do cansaço dos nossos animais, percorrer
ainda uma grande distância para chegar a um lugar onde tivéssemos
(* ) Essa erva, que cobre o chão como um denso tapéte, tem hastes de um pé e
melo de altura, suas fõlhas são delicadamente penadas, estipulas estreitas, quaRe lineares .
Não vi nem a flor nem as sementes.

(521) No original lê-se sempre' "Catinga", mas a grafia legitima é "caatinga"
(do tupi: caa, mata e tinga, clara aberta) .
E' sobremodo diffcil de definir esta
entidade florfstica, cuja caracterfstica dominante rle modo geral está na adaptação aos
rigores de um clima seco, mediante a perda das f<>thas . durante o verão. A. J. Sampaio
(Phytoueographia do Braril, p. 108) atribui à caatinga tfpica o aspecto de " floresta de
pequenas árv01"es tortuosas, entremeada.s de espinheiros, cardos e gravatás", a que não
de raro se associam, "como árvores muito caracterfsticas, as conhecidas '.'barrigudas"
(Chorizia ventricosa ou "barriguda de espinho", e Cavanillesia arborea ou "barriguda
lisa") e o " jaracatiá", ·que é o mesmo "mamão rio mato", referido por Wfed.
~ 522)
O autor põe aqui no plural o nome genérico Solanum.
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água potável perto do nôsso acampamento. Encontramos afinal um
riacho de águas claras, que corria através de sombria floresta. Deramlhe, assim como ao vale, o nome de Joaquim dos Santos, porque, na época
da construção da estrada, um homem desse nome construiu aí uma
tendinha, para vender mantimentos aos trabalhadores. Acampamos
junto do riacho, e tratou-se imediatamente de preparar os três miriquis,
mortos nesse dia. Ornava o nosso acampamento a planta de flores
vermelhas que se aproxima das bignônias, a que me referi ao tratar
do rio Belmonte•, e que foi descrita pelo Prof. Schrader, bem como
uma outra de f1óres alaranjado-escuro; folhas de palmeiras serviram
para construirmos uma cabana ligeira, que nos protegesse do sereno.
Para repousarmos um pouco da longa marcha da véspera, fizemos
no dia 9 um percurso só de três léguas, através da floresta densa, onde se
nos depararam muitas plantas interessantes e magníficas flóres, com
que enriquecemos nosso herbário. A taquara de folha miúda entrelaçava-se na mata em espessa trama; alguns pequenos córregos continham ainda água límpida e fresca, e a Bignonia de flores escarlates
viçava em suas margens. Pequenas elevações e vales alternavam-se
continuamente; nos altos, a vegetação era de caatinga; nos vales, viamse ainda matas altas. A frescura destas era tanto mais agradável quanto,
nas colinas, o terreno é seco e aquecido pelo sol. Os nossos caçadores
mataram, nas margens dum riacho, num vale sombreado por grandes
árvores, vários macacos, entre outros o de peito amarelo, que já tínhamos
encontrado no Rio Belmonte1> 2s. Verificou-se, examinando-o, que já
havia sido ferido; fazia pouco . tempo, por uma ·necha de índio.
Nesta região, chega-se às margens do córrego da Piabanha, que
é considerado o ponto extremo das incursões que os patachós do litoral
fazem no interior. O território dos índios Mongoiós, ou Carnacãs, principia nesse córrego e se estende pelo sertão a fora.
A partir desse local, encontramos freqüentemente, pousada na
casca das árvores, do lado opqsto ao norte, a maior borboleta do Brasil
(Phalaena agrippina)••cs24 que atinge nove polegadas e meia de largura
(medida francesa). E' de cor cinzento-esbranquiçada suja, com manchas
pretas; permanece, durante o calor do dia, colada contra as árvores
e só abandona tal posição na fresca do crepúsculo. E' preciso, para
apanhá-la, aproximar-se dela com a maior precaução e, assim mesmo,
ela freqüentemente voa. Empreguei, todavia, um meio niais seguro; o
jovem botocudo Queck foi-se chegando aos poucos e atiroü-lhe urna
flecha de ponta rombuda; a borboleta, tonta, caiu imediatamente ao
solo. Queck adquirira grande destreza nesse gênero de caçada.
(* ) O professor Schrader reconheceu nessa bela planta um gênero novo da família
das · Bignônias, mas faltou-lhe o fruto para. completa. dete rminação (V. Adendo) .
( **) CRAMERS, Schmetterlinoen, tomo I, est. 87, fig. A MBIU.AN, Sur. Ins., est. 20.
(Suplem.) Neowedia specio.,a, Schrader, 1. e. p. 706.
(523) Ce bu s variegatus E. Geoffr. ( = C. x anthostenws Kuhl). Cf . nota anterior.
(524) Thysania aurippina Cramer, da famma das Noctúida.s. passa o dia pousada
com as asas longamente abertas, de modo a confundir-se com a superf(<;le de troncos.
ou paredes, cinzentos como ela.
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Chega n1os a uma cadeia de 1nontanhas ("serra"), e1n que cresciam
muitas · "barrigudas" e outras grandes árvores, muitas das quais tombadas no caminho, sendo preciso, por isso, abrir passagem através da
mata, operação que nos tomou muito tempo. N as caatingas, observamos
muita vez caules colossais-. de Cactus tetrágonos e pentágonos, entre os
quais vimos um que ~e elevava por entre as árvores a mais de cinqüenta
ou sessenta pés, sobrepujando a elas em altura, e que media dois
pés de diâmetro. Outras espécies desse singular vegetal atingem também
prodigiosas dimensões nestas regiões equatoriais; o Cactus brasiliensis,
por exemplo, muito comum no país, e que Piso representou na página 191. ·
Entre as observações zoológicas dessa zona da mata, figura o
sapo de chifres ou "intanha" (Bufo cornutus)52 5, encontrado por nós
em abundância, entre as folhas que cobriam o solo úmido. Conseguimos apanhar muitos exemplares ainda jovens, que se distinguiam pela
bela coloração verde-claro e castanho de suas costas, muito mais viva
do que nos indivíduos idosos•. Apanhou-se num tronco de árvore
um l~garto, tendo debaixo do pescoço uma grande bolsa cor de laranja,
que ele incha quando alguém se aproxima••526. Observamos com fre(*) O Sr. Tilesius publicou a estampa desse sapo no "Magazin dei Gesellschaft
naturtorschender Freunde zu Berlin".- 8.0 ano (1808), est. III. E' bem boa a estampa,
porém inexatamente colorida, pois não encontrei nesse animal as cores violeta e alaranjado vivo que nela estão r epresentadas; é, contudo, a melhor de todas as que conheço,
pois as que vêm · publicadas nas obras de história natural são verdadeiras caricaturas.
A estampa publicada pelo Sr. Tilesius r epresenta um Individuo fê mea; o macho tem
colorido multo diferente.
( **) E ' uni A n-0l i1, que considero espécie nova, e denominei Anolis gracilis. Apresenta certa segielhança com Anolis à point blancs de Daudin, de que~ todavia, parece
sens1velmente diferir. Tem o corpo multo esguio, a cabeça alongada, estreita, quase em
forma de tromba, ocupando quase um têrço do comprimento do corpo. fora a. cauda,
que mede mais de duas vêzes o comprimento do resto · do corpo.
A cabeça lembra,
pela Rua forma, a do jacaré; por baixo da garganta se vê um grande saco membranoso
de cor alámnjada, com algumas filas de grossas placas ve rde-claro; o r esto do corpo
é coberto de placas multo finas, imitando "chagrin ".
Uma crista membra nosa, pouco
SI" liente, se · prolonga pelas costas ~ base da cauda;
a a bertura das orelhas é lisa;
todas as partes superiores do animal são de cór castanho-avermelhado escuro e marcadas
de pequenos pontos · brancos dispostos em linhas transversais ; observa-se em algumas
porções do corpo uma leve coloração verde. A descrição que Daudin f ez de seu Anolis
à point blancs, é por demais imperfeita para poder decidir da identidade dêssés
dois· animais.
.
Encontrei em Morro d' Arara, nas matas do rio Mucuri, uma outra. igualmente
delgada é de cauda muito comprida, a que denominei Anolis viridis.
A sua cauda
mede mais de duas vezes o comprimento do resto do corpo, que é como o do outro
coberto de pequenas placas. A coloração do animal, que muda conforme diferentemente
é excitado, agrada à primeira vista; é geralmente d e um belo verde-claro. a travessado,
da cabeça à cauda, por sete faixas mais ce.rregadas. que. geralmente, são ora castanhas
ora verde-escuro, ora cinzento-escuro. Os lados são marcados de pontos bra ncos circulares
que, quando o animal é excitado, se tornam azul-esverdeado.
A cauda é verde-claro
na base, com listras transversais ·e manchas de coloração pardas muito escuras.
Essas duas espécies de Ariolis vivem sôbre as árvores das florestas. Os brasileiros
dão-lhes o nome de "camaleão". que bastante lhes convém, pois a última, pelo menos,
muda de cor.

Hoje a forma usual é " untanha " e aplica-se
(525) Wied escreve " ltannia ".
indistintamente aos grandes sapos de gênero CeratophTflB, singula r izados pela existência de
um apêndice em forma de chifre, de cada lado da cabeça.
(5!6) A espécie corresponde a Anolis punctatus Daudln, 1802 e inclui-se entre as
que o povo· chama "papa-vento" ou "camaleão" (fam. lguAnldas). A nolis gracilis Wied
e A. viridia Wied, consideradas distintas na nota do autor e em "Beltrlige" (vol. 1,
págs. 108 e 113), são. hoj e tidas como slnõnlmas.

370

VIAGEM

AO

BRASIL

qüência um sapo avermelhado, com as costas marcadas por uma tríplice
cruz de cor preta • 527 ; como em geral todas as espécies do gênero nessa
região do Brasil, é conhecido pelos portugueses simplesmente pelo nome
de "sapo".
Nesta parte do Brasil, estas, como as demais espécies próximas,
são conhecidas pela denominação comum de "sapo", que é portuguesa.
E ntretidos na contemplação das · inúmeras curiosidades naturais
dessas florestas chegamos a um lugar que nos proporcionou os primeiros
vestígios de ocupação, pelo homem, dessas afastadas solidões. índios
Camacãs errantes haviam acampado neste local, algumas semanas
antes, tendo .erguido várias choças. Eram estas de forma quadrangular
e formadas por paus amarrados uns aos outros; pedaços de casca
de árvores, colocados sem ordem, compunham a cobertura; o chão
em redor estava juncado de penas de mutuns e jacutingas, que tinham
servido de alimento aos moradores. Não pudemos, todavia, atinar
com a direção que deveriam ter tom~do esses selv~gens caçadore.s. O
nosso guia e seu jovem camacã, que conheciam bem a região, nos
asseguraram que, à nossa esquerda, ao sul por con seguinte, havíamos
passado por perto de uma das aldeias maiores e mais povoadas desses
índios.
Queimados pelo sol e picados pelas urtigas e marimbondos,
chegamos à tarde ao Ribeirão da Issara, que rola suas cristalinas águas
sobre o leito de pedra e estava então pouco cheio; fizemos uma parada
na solidão romântica desse vale, debaixo de velhas árvores. Descarregaram-se os burros, pendurando as cargas nos cipós, e teríamos passado
uma boa noite ao relento, se, depois da meia-noite, violenta tempestade, acompanhada de forte. chuva, não nos tivesse tirado do nosso
sono profundo. Diante disso, tivemos que cobrir as bagagens com
couros de boi, e nos abrigarmos com um manto grosso e o guardachuva, que tivemos o cuidado de trazer. Trazer consigo uma barraca
ou coberta é grandemente incômodo, pois seu transporte exige vários
animais, e estes, em grande número, teriam dificuldade de se alimentar
nas florestas fechadas em que ·se viaja. Quem se decida a empreender
viagem semelhante, deve gozar de excelente saúde, ser capaz de suportar
fadigas de todo gênero, animado de ardente zelo pelos objetivos em mira,
suportando tranqüila e alegren1ente todo e qualquer desconforto,
· acomodando-se às privações, e sabendo tomar no bbm sentido todas
as contrariedades que experimente. Contemplávamos com calma filosófica a chuva torrencial que caía sobre nós e achávamos mesmo mo(* ) Bufo crucifer.
E', sem dúvida, o Crapattd perlé (Bufo margaritifer) de
Daudin (Histoire naturelle des rainettes, des urenottilles et dea crapaud1, p. 811. tomo
XXXIII ) .

(527) Bufo crucifer Wied vem minuciosamente descrito em Beitraue (1, pág. 132)
sob a denominação de Bufo ornat·us, que lhe dera Spix (1 8 2 4 ). Segundo D. Cochran (Un. St.
Nation. M11s. , Buli. 206) corresponde ~ t:ste mes mo sapo o B. cinctu1 Schinz, 1822, tido
por Wled, nos Beitrage (pág. 564), cv.1·n espécie à parte.
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tivo para rir dos grupos singulares, formados pelos noss?s homens,
para se garantirem, cada qual a seu moqo, da melhor forma possível,
contra a inclemência do tempo. Consolávamos uns aos outros com
a esperança de que essa catastrófica chuva não tardaria a passar; mas
não podíamos deixar de refletir que bem mal estaríamos se ela durasse
'vários dias, pois, em tais circunstâncias, os homens, e, sobretudo os animais, caem logo doentes, não suportando éstes a umidade.
Comitivas inteiras de viajantes têm em pouco tempo per.d ido a vida
nessas florestas espêssas e úmidas.
Finalmente raiou o dia, e, que felicidadet - os raios quentes do
sol romperam por entre as nuvens e restituíram a coragem a todo o
nosso pessoal. Bem necessitados disso estavam todos, pois aos animais
enfraquecidos pela falta de alimento era penoso suportar a carga molhada pela chuva e portanto mais pesada, para depois continuar a nossa
marcha através de vales e montanhas. Tínhamos avançado tanto nesse
10 de janeiro que em ~m dia poderíamos atingir o ponto em que se
transpõe pela última vez o rio da Cachoeira; mas, para não exigir de- ·
mais dos nossos burros, já tão carregados, dividimos a nossa caminhada
em duas partes.
No primeiro dia, o caminho se apresentou quase que livre de maciços de vegetação; mas algumas. plantas rasteiras, armadas de espinhos, a ]atropha urens, e, sobretudo, uma espécie de llex, juntamente
com moitas de Mimosa e ainda os "marimbondos", nos afligiram cruelmente. Estes últimos insetos, todavia, nos atormentaram menos do
que tínhamos receado, pois os combatemos tenazmente, destruindo
muitos de seus ninhos. Atravessamos uma zona montanhosa, denominada Serra da Suçuarana, porque, quando se abriu a estrada, aí foi
morta uma onça vermelha ("suçuarana'', Felis concolor, Linn.). As
montanhas dessa serra não são muito altas, mas são ásperas e áridas,
cobertas de fragmen~os de pedras e seixos, no meio das quais cresce uma
mata intrincada de árvores ~ de altura medíocre, ou uma caatinga cujo
solo, nos pontos mais desembaraçados, e principalmente na estrada,
é coberto de capim-de-zabelê, bela gramínea a que acima já me referi.
Caminhando pelos tufos cerrados dessa gramínea, desmanchamos o
ninho solitário de uma macuca (Tinamus brasiliensis, Lath.), que põe
seus grandes e belos ovos no chão. Encontram-se freqüentemente estes
ninhos nessas matas, e eles já têm servido de alimento a muitos viajantes. A relação. das trágicas aventuras de Madame Godin, que se
lê no livro de La Condamine, fornece-nos impressionante exemplo•.
Deveu ela a conservação dos seus dias àqueles ovos, que um feliz acaso
a fêz descobrir, enquanto que os companheiros jaziam ao lado dela,
prostrados pelos sofrimentos da viagem.
· O meu melhor animal de carga adoeceu numa das subidas da Serra
da Suçuarana e foi ficando para· trás; tornou-se, assim, necessário
(*)

DE LA CONDAMINE, Rélation abregeé d' un vavaue, etc., pág. H~.
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carregar um dos nossos animais de sela. Apesar de todos os socorros
que lhe foram ministrados, o animal morreu: sentimos muito a sua
perda.
Uma ave, que havia muito procurávamos, o urubu-rei (Vultur
papa Linn.)52s, apareceu-rios nessa ocasião plainando nas alturas. Seu
fino olfato lhe havia indicado a presença de um cadáver; mas a sua
prudência o retinha a considerável' distância, e foi debalde que mandei
um caçador se esconder para pegá-lo de surpresa. Entretanto, como
eu desejasse possuir uma dessas aves, passei a noite nas proximidades
dum córrego denominado João de Deus, nome tirado de um índio
que foi enterrado em suas margens, por ocasião da abertura da estrada
e em cuja sepultura colocaram uma cruz, que ainda hoje ali se vê.
O comum dos brasileiros não passa de bom grado a noite no lugar
ern '}Ue alguém foi ~nterrado, pois o medo das almas-do-outro-mundo
é ainda muito forte entre eles. Se isso _porém acontece, não deixam
de murmurar algumas orações em seu rosário; mas quando estão
junto de outras pessoas, têm mais. coragem, pois acreditam que .os
espíritos fogem para longe.
O lugar por mim escolhido, junto da cruz, para pernoitar, já havia
sido ocupado antes de nós por um macaco (Cebus xanthosternos), que,
ao avistar-nos, fugiu precipitadamente. Um. outro habitante do. local
deu-se tnelhor com os novos hóspedes; ·preso à fôlha duma pequena
árvore via-se o ninho de dois colibris, de uma espécie (Trochilus ater)5 2 9 ,
já por mim citada à página 269. O pequeno ninho estava preso à face
superior do galho e era construído de lã vegetal amarelo-avermelhada;
havia nele dois filhotes implumes, que tomamos sob nossa proteção.
Tendo ainda presentes na ·memória as torrentes de chuva da .n oite
precedente, derrubamos uma árvore (Bignonia), e tiramos-lhe a casca,
cobrindo com ela uma choça, que construímos, às · pressas, com uns
galhos. Os ranchos que os viajantes constroem nessas matas são feitos
(528) Sar coramphua papa (Llnn.), " urubu-rei " ou " corvo branco ".
Grande e
vistosa ave, de bico e pescoço ornamentados de carúnculas carnosas vlvâmente coloridas
de vermelho e plumagem quase inteiramente branca, mais ou menos distintamente tingida
de róseo.
Não fóssem os seus hábitos e poder-ee-la não ·suspeitar, à primeira vista,
do seu estreito parentesco com os urubus, de que é formoso e agigantado rival.
No
interior do Brasil, longe das zonas habitadas, a par dos urubus comuns, banquetefa.ee
comumente nos cadáveres dos grandes herbfvoros. logo no Inicio da putrefação. Sobre
seus hábitos divulguei alhures (Re.v. Mme.u Pauliata, XIX, p . . 17 e XX, p. '8) aJgumu
observações colhidas em Goiás, aliás algo df&00rdantes do que ainda ocorre geralmente a
respeito (cf. A. Neiva & Penna, Mem. Imt. Oa'Waldo Cruz, VIII, p. 104.). Mais tarde, tlTe
o prazer de verificar que o · nosso prfnclpe-vlajor, em opú&culo relativo ao llvró · de
sua viagem ao Brasil, houvera divulgado observações perfeitamente concordantes com
as mln}jas, refutando ao mesmo tempo o que a respeito escrevera outro célebre viajante.
"Messieurs Schomburgk (voyages à la Gulane ·anglalse), diz ele, assurent que les
vautours ordinalres marqualent une espêce de respect pour le rol des vautours (8arcoraMphus papa), en n' osant commencer leur repas dégoutant avant que le rol des nutoan
ne se solt rassaslé. Ce sont des Indlens et les Nqres qut ont la coutume de raconter
det elles hlstolres aux voyageurs, au moln au Brésil personne ne savalt de ces prérogatlves
du rol de la Gulane. Mr. Tscbudl (voyes Faune du Perou, p. 70) est d'accord avec
mol sur ce point ".
Cf. Pr. Max. de Wfed, Quelquea correctiona indiapen•. à la
trad. françalse de la Descrlptlon d'un Voyage au Brésll (Franct. sur le Meln, 1851),
pág. 74..
(529) M elanotrochüus fuacu.11 (Vlelllot) da moderna nomenclatura (cf. nota anterior).
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com as folhas resistentes de palmeira, ou de patioba, quando as encontram; fixam-se alguns paus na terra, amarram-se-lhes outros atravessados e cobre-se tudo, de modo a formar uma cobertura inclinada. Se
faltám tais fólhas, como na maioria dos lugares por onde passa a nossa
estrada, São João de Deus sendo exemplo desse caso, destacam-se grandes
pedaços de casca de árvore e com eles se cobre a cabana; a casca do paud 'arco, a que anteriormente já me referi, é das mais empregadas nesse
mister.
A 11 de janeiro, os caçadores, que haviam passado a noite ao pé
do burro morto, chegaram contando que não haviam conseguido matar
urn urubu-rei, pelo que, em seguida, levantamos acarnpamento. A
tropa não tardou em atingir o ribeirão da Cajàzeira, e depois o ribeirão das 1\1inhocas. Encontramos em suas m argens, pela primeira vez,
a bela gralha de barba azul (Corvus cyan opogon)•sso, a que chamam
"quem-quem" 5 :l 1 no sertão da Bahia. M atamos algumas dessas aves,
p ois não são ariscas. A plumagem delas é simplesmente branca e preta,
mas é fácil de reconhecer por un1a mancha azul de cada lado da
parte inferior do bico; o alto da cabeça é ornado de um pequeno topete
de penas.
Matamos também no mesmo local, pela primeira vez, o "sauí preto",
a que j á me referi. Fiquei muito satisfeito por poder ter esse belo
animal, que é uma espécie nova reconhecível por cores muito características• • 5 s2 • Esses sauís vivern em pequenos grupos <le quatro a doze .
indivíduos, e correm pelo cimo das árvores. São muito numerosos nas
grandes florestas desta região; mas parece que não se dispersam por
área muito extensa, pois ainda não os tinha observado em outro ponto.
Se alguém se aproxima da árvore em que estão, ficam Jogo agitados,
escondem-se por trás dos grossos galhos e olham com curiosidade, esticando o pescoço e procurando fugir. Facilmente podem ser mortos,
mas são muito pequenos para serem comidos. No sertão, fazem-se às
(*) L ' A c AHÉ DE AZARA, V oyages, etc., vol. III, p . l!j2.
(** ) Hapale chrysomelas.
Comprimento dQ corpo, 8 polegadas e 8 linhas; da
cauda. 11 polegadas · e l i linhas. Cara rodeada de longos pêlos ruivos qu e são erectos
como em S itnici rosalia; o pê lo do antebraço apresenta também essa bela color ação

vermelho-amarelada. Ao longo da cauda, desrle a base até o meio. estende-se uma listra
de linda cor amarelo-avermelhada clara.
Tvda a parte s uperior do corpo é de um
prêt o ca rregado.
(530) ~ão nos admiremos que W ied. ao e!'lcrever o relatório d e sul viagem,
tivesse deixado d e reconhecer uma nova espécie na ave que acabava de descobrir,
contundindo-a com a gralha ·dos Estados do s ul, ou· " Acahé" de Azara (Cyanocorax
chrysops Vieillot ). E' d e la mentar, porém, que. a ssim equivocado, omitisse qualquer
descrição da ave, dando margem a q ue do adequado nome po r ele proposto viesse se
·apropriar· Temminck. qua.n do poucQ .depQis (N ouv. R éc. P lanchea Color., págs. 169-1922)
a descrevia e figurava, mediante exemplares remeti dos pelo nosso zoólogo-viajante.
C11anocorax cvanopogon (Temm.) é peculiar à porção oriental do altiplano brasileiro, de
Minas pa ra o norte.
(531) Onomatopéia grafada no. original, à maneira germânica, "geng-geng ". "Ca ncã " , leve variante deste nome, é ·O usado ainda hoje, para ft a ve, na costa da Babia.
(Ct. O. Pinto, Rev. Museu Paulista, XJX. pág.. 82 ).
(582) Leontocebus chrysom.elas ('Wied), bastante encontradiço ainda nas matas de
leste da Bahla.
Colecionei para. o Museu Paulis~a vários exemplares da espécie, em
1932, no Rio Gongogi.
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vezes bonés com a sua pele; mas geralmente não são aproveitados para
nada. O grupo dos pequenos sauís (]acchus, Hapale e M.idas)533 é
extremamente numeroso nas florestas da América 1\tleridional: são atualmente conhecidas muitas espécies deles e, com certeza, depois de se
fazere1n pesquisas mais rigorosas nessas florestas, ainda se descobrirão
·
outras.
Os nossos caçadores· só conseguiam geralmente. pequenos animais,
principalmente macacos. O nosso d~sejo de en~ontrar uma onça
("jaguarété") nunca se realizou, embora muitas v~zes distinguíssemos
traços recentes desse carnívoro, e víssemos repetidamente ·troncos em
1
que ele tinha afiado as suas perigosas garras; pois, para isso, ele arranha a casca das árvores. Mais felizes não fomos .em relação aos porcos
do mato, cujos rastos encontramos e_m muitas ocasiões, sem que conse- ·
guíssemos matar um só; os nossos tiros, o barulho que faziam os nossos
cargueiros, ecoando ao longe nestas florestas solitárias, junto aos gritos
dos tropeiros, em parte bem poderão ter sido a causa desse insucesso. Nossos cães latiam com força quando descobriam um an\mal
e, às vezes, forçavam os grandes teiús• 5 3 4 a se refugiare~ nó oco
das árvores; seria preciso tirá-los daí a machadinha, mas faltou-nos
tempo para essa operação.
A mata estava hoje fortemente molhada pela chuva, repartindo
conosco parte de sua umidade, muito contra a nossa vontade. Foi assim
necessário pensar em construir um abrigo contra os novos aguaceiros
que ameaçavam cair durante a noite. Para fazer um rancho em que
pudé_ssemos passar a noite, colhemos tódas as folhas de patioba que
pudemos encontrar por toda parte, e, carregados com esse fardo salvador,
chegamos antes do pôr do sol às n1argens do rio da Cachoeira.
Nessa altura, o rio dos Ilhéus ou da Cachoeira é atravessado pela
última vez. Ele faz aí um cotovelo e corta a estrada, ao sul da qual
corre sempre, desde aí até o .mar~ Para oeste a .estrada prolonga-se
em linha reta, e todos os cursos d'água que a cortam se vão lançar · no
rio Pardo. O rio da Cachoeira é muito pequeno nessa altura, e estava
tão raso então que pud~mos atravessá-lo a vau; seu leito estava cheio
de detritos ·de rochas e de seixos; pouco mais acima, divide-se em dois
(*) As obras de história natural contêm multas inexatidões: sõbre o "teiú". Julga-se,
entre outras coisas, pelos exemplares consenadoí em espfrito-de-vlnho, que ~sse lagarto
de cauda redonda é preto com mancba.8 a.zuladu, quando estas são de fato amareladas.
(V. Cuv1Ea, Regne animal, tomo· II. · pág. 17, .etc.). Obeervel também que esse lagarto
mergulha n'água, apesar do que disse Hu11110LDT (V•. Rela"'tion du vova.ge au' nouveau
Continent; tomo II, p. 80).
Seba repreeentou p~avelmente esse animal na estampa
XCVI, figs. 1, 2 e 8 do seu primeiro volume; · ID8.8 essas· figuras não são exatas. ·pois
o fundo da coloração deve ser escuro, com . manchas amarelo claro. A primeira figura
da estampa CXIX apresenta diferenças de cor multo grandes para se aplicarem a
esse animal.
·

(583) Esses três nomes tornaram-se inválidos à luz do atual Código Inter. de
Nomencl. Zool. correspondendo os dois primeiros a CallitAriz, e o último a Marikina
Lesson.
(534) Tupinambis teguixin (Llnn., 1758) já tratado em nossa nota 247. E' o ~alor
dos nossos lagartos, atingindo cêrca de um metro de comprimento: pratica regime carnfvoro
e é muito comum nas grandes matas do este baiano, como a mim próprio foi dado
observar. (Cf. Rev. Museu Pauliata, XIX, p's.. 17).
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e chega-se aos córregos que lhe· dão origem. Não tardamos a encontrar,
em sua ·ma1gem ocidental, algumas cabanas feitas ·de estacas, que
cobrimos com as f6lhas de patioba que tínhamos trazido. Os nossos
homens tiveram daí a pouco um prato grande de peixe, principalmente
de piabanhas, que constituíram a nossa refeição da tarde.
Os animais estavam bastante fatigados com a viagem pela mata,
durante a qual pouca forragem verde tiveram, além de estar quase
esgotada a nossa provisão de milho. Tornou-se por isso preciso ir
buscar outra numa aldeia de Camacãs situada na mata e conhecida
de nosso jovem índio, que pertence a essa tribo. Jósé Caetano se ofereceu para ácompanhá-lo, trazer o milho de que necessitávamos e até,
se fosse possível, alguns índios que nos acompanhassem e auxiliassem
nas caçadas.
Estando a aldeia dos Camacãs a distância de um dia e meio
de viagem, tivemos que nos resignar a passar quatro ou cinco dias
nessas solidões desertas. Fiz acompanhar os dois portadores, bons
conhecedores da mata, pelo meu mulato Manuel, homem robusto e
destemido; todos os três bem armados, providos de pólvora e chumbo,
assim como dos víveres necessários, partiram a 12 de janeiro, de manhã
cedo.
Nós, os que ficamos no rancho, começávamos a sentir imperiosa
necessidade. de carne fresca para poder comer alternadamente con1
peixe, cujo usó muito repetido causa febres. Enquanto alguns dos
meus homcr..:· deitavan1 o anzol, outros percorriam a floresta vizinha;
mataram gran ie quantidade de sauís pretos5 ª6 e bem assim de cinzentos
(facchus penicillatus, Geoffr.); mas esses · pequenos animais, que são
do tamanho de um serelepe, não foram bastantes para matar a fome
dos caçadores. Essa região pareceu-nos ·pouco abundante em caça
grande, própria para se comer; em cinco dias os nossos . caçadores
só mataram três guaribas, um guigóõS6 (Callitrix melanochir) e uma
jacupemba e algumas outras aves comestíveis, além de grande número
de sauís. . Ao cabo de alguns dias, os pefxes não quiseram morder
mais as iscas, de sorte que ficamos reduzidos a carne seca e farinha de
mandioca. Os animais de carga não foram mais bem aquinhoados que
os homens, pois no solo sombreado pela mata fechada não cresce muita
relva, e ao longo da estrada só se viam ·arbustos duros e na maior parte
espinhosos. Não seria, pois, de surpreender que esses inteligentes animais
procurassem a todo momento voltar para as pastagens cuja lembrança
·ficasse profundamente gravada na memória. A nossa principal preocupação era, então, a de que tomassem o caminho de volta, e tivéssemos
de empregar toda a vigilância para impedi-lo. Tivemos, por conseguinte,
de obrigar os burros a andar para a frente pela vel.h a estrada da flo(585) Leontocebus chrysomel.as (Kuhl , 1820), já a ntes mencionado: Como Informa
Wied (Beitrtt~, 1, pág. 168) a espéci e que acabara de descobrir foi logo descrita por
Kuhl, com base nos exemplos por ~l e colecionados.
(536) Wled escreve. à maneira germân ica. "Gigó". E' o nome usual nas matas
do Gongogi onde ouvi muitas vezes os concertos que entoam estes macacos.
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resta e, sendo ela impraticável pelo lados, juntas como são aí as árvores,
bastou fechar o caminho, por trás déles, com compridos paus e pequenas
árvores atravessadas. Assim mesmo, fugiram, conforme o seu costume,
logo que anoiteceu; ouvimo-los atravessar a trote o rio, sem os poder
distinguir na escuridão, e tivemos muito trabalho em reconduzi-los ao
acampamento. Cedo reconhecemos a inutilidade dos nossos esforços,
. pois assim que os largamos eles atravessaram de novo a espessura da mata
e correram para o rio. Começamos, então, a pensar que outro motivo se
. somava ··ao de procurar melhores pastagens para fazê-los fugir. Despachei, por conseguinte, ao raiar do dia, dois caçadores para reconhecerem o caminho para diante, e eles logo descobriram os rastos de duas
grandes onças ("jaguarété") que, durante a noite, haviam passado
pelas nossas proximidades. Se o tivessem podido, não teriam deixado
de se apoderar de um par de burros nossos. Depois disso, demos várias
batidas no local e, à noite, acendemos grandes fogueiras na estrada.
O nosso tempo de descanso nesses afastados ermos foi aproveitado
em percorrer a floresta que nos cercava em todos os sentidos. A nossa
coleção de plantas curiosas foi abundantíssima; encontramos, entre
outras, muitos fetos interessantes•. Limito-me a citar um dos mais
belos, Asplenium marginatum, que se ergue a dez ou doze pés, e que
só se nos deparou· uma vez durante tóda a nossa viagem; pode, por
isso, ser incluído entre as raridades da região.
. Aumentamos a nossa coleção com aves de várias espécies novas,
entre as quais uma subideira cór de ferrugem (Dendrocolaptes trochilirostris do Museu de Berlim)537, de bico muito comprido e recurvado
em foice, e outra espécie muito aparentada, de plumagem bruno-ferruginosa, que trepa n as árvores e nelas bate com o bico, fazendo ouvir
um grito singular••5ss.
(*) (Suplem.) Trouxe da minha viagem mais de cem espécies de fetos; o Sr.
Schrader reconheceu como novas mais de metade delas.
(**) Essa ave pertence a uma família que tem afinidades com os arapaçus e
com as toutinegras (Sylvia). TEMMI NCK lhe deu o nome de A ~iabates na nova
edição de seu Manuel d'Ornithologie, (tomo l , p. 82). Designo pelo nome de Anabates
leucophthalmua a espécie, de que dou uma curta descrição.
Comprimento do macho,
8 polegadas e 2 linhas e mela, envergadura das asas, 11 polegadas e s linhas.
Tôda a
parte superior do corpo é f errugíneo carregado, ou bruno avermelhado; a coloração do
uropíglo passa insensivelmente ao ferrugíneo claro; cauda da mesma cor: raque das
penas multo escuro, mento, garganta e parte inferior do pescoço. branco bruno amarelado
claro. que contrasta nltidamente com as cores das partes superiores do corpo; a tonalidade
esbranquiçada passa ao amarel-0 s4jo à medida que se afasta do peito: ventre cinzentoa marelado pálido passando ao azeitonado pardo nos flancos; crisso pardo-amarelo muito
pálido: tectrizes inferiores da. asa, amarelo-arruivado claro; fronte um pouco mais
avermelhada; fris cinzenta-pérola ou branco-prateada.
( 587 ) Campylorhamphus t. trochilirostris (Llcht .), da atual nomenclatura. A denominação Dendrocolaptes trochilirostm é devida a Lichtenstein, que descreveu o pássaro
em 1920, nas Abhanàl. Akad. Wissens., de Berlim. Em 1988 colecionei no Rio Jucurucu
um exemplar, que atribuo à forma referida por Wied. No norte da Bahia (Bonfim)
vive uma outra raça, que descrevi com o nome de Campylorhamphus trochilirostris omissua
(cf. Boletim Biológico, nov., ser., II, p. 61, 1988), mas que hoje c"onsidero Inseparável
de C. t. major Ridgw.
(588) Automolus l. l eucophthalmus (Wled). E' pássaro r elativamente abundante
nas lJlatas do este baiano, dois exemplares topotiplcos dela existindo . Museu Zoológico
de São Paulo e vários outros tendo sido por. mim trazidos ; ...,i; H ' -.:" . ..mgogi e Jucurucu
(cf. Rev. Museu Paulista, XIX, pág. 186). !::·,.,, :'. · ..•, )';<-"~r:1 ~ ; :\ .~ •.nll ' l< extensa, compre~
endendo o sul de Goiás e o leste do Para~·" ·' · :: f 1 • •• ~ • •~·· 11 Pv..•rli.,· •• XXII, pág. 481/S).

Vista da Vila e. do Porto de Ilhéus.

{Est. 18 ).

Viagem de canoa pel.o rio dos llheus.
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No quarto dia da nossa parada nas margens do rio, no dia 16,
lá para o meio-dia, ouvimos um tiro de espingarda, que logo nos deu a
esperança de ver regressar Caetano e seus companheiros. A seguir
ouviram-se várias vozes ressoar na espessura da mata e avistamos do
outro lado do rio Manuel, acompanhado de dois Camacãs. Trazia na
mão, ainda vivo, um belíssimo gavião branco, de espécie desconhecida
. par~ mim. José Caetano não regressara com eles porque, conforme
a combinação nossa, tinha preferido voltar da aldeia para São Pedro de
Alcântara, com o seu camacã. Manuel contou-me que e ncontrara
uma pequena aldeia de índios Camacãs, vivendo em estado ainda
de extre·m o atraso. Nela só se contavam cinco homens, um dos
quais tinha um grave ferimento no pé. Esses Camacãs viviam quase que
exclusivamente de caça, e só cultivavam· um pequeno número de plantas para suas limitadíssimas necessidades; por isso não conseguimos obter
milho para os nossos animais. N álgumas dessas "rancharias" (aldeias)
de Camacãs, não se haviam visto brancos ainda. Noutras aldeias, situadas mais para o sertão, colhe-se bastante algodão, mandioca e milho,
de modo a permitir que aí _nos abasteçamos.
Os Mongoiós, como são eles denominados pelos portuguéses, estão
colocados um pouco acima dos _Botocudos e Patachós, seus vizinhos,
na escala da civilização. Cultivam geralmente alguns vegetais úteis e há
muitos anos vivem em ·paz con1 as colônias européias. Os dois homens
dessa tribo que acabavam de chegar ao acampamento eram bem constituídos, robustos e muscul~sos; inteiramente nus, com exceção apenas
da "tacanhoba", ou bainha de folhas de issara, que os homens t_razem, à
moda dos Botocudos. Suas orelhas e lábios não estavam desfigurados.
Alguns deixam os cabelos crescer tanto que caem até à cintura e lhes dão
um .a r feroz; outros, ao contrário, cortam-nos em volta da nuca, sendo,
entretanto, éssa moda pouco comum. Seus arcos e sua~ flechas eram
fabricados com muito esmêro. Mais adiante, darei amplas informações
sôbre essa tribo. Fiz representar uma assembléia desses índios na vinheta
que precede este capítulo. Um deles havia matado a flechadas um
gavião branco que estava no ninho, em cima duma árvore muito alta, e
a uma distância em que as nossas melhores espingardas nen1 sempre
atingem o alvo. O prazer qu_e sen~i quando consegui obter essa bela
ave, foi tanto maior quanto. muitas ~ezes a víramos plainando nos ares,
sem nunca a podermos apanhar. No resto da minha viagem, nunca
mais a avistei• ~39.
Os nossos dois selvagens olharam fixamente os forasteiros sem
dizer uma palavra e sentaram-se junto à fogueira. Depois q\,le descan(*)

E' sem dúvida a. " petit Algle de la Guiane " de Mauduyt ( Falco guianensis,
éUm. et comp. d' ornith., tomo II. p. 78). .

l>.AUDIN, Traiu

(5H ) M orphnui guaianensis (Daudln, 1800).
E ' um dos chamados " gaviões de
penacho " e constitui a única espécie do gênero Morphnua.
Em tamanho, no Brasil,
rivaliza com a "águia cinzenta " (Harwhaliaetus coronat1u (Vielll:)) e é excedido apenas pelo
"gavião real" (Harpia harwja Llnn.). Pela Informação encontrada em Beitrlige (li, p . 90), sabe-se que na região era éle chamado " gavião branco".
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saram um pouco mandei-os caçar. A habilidade que possuem para
esse exercício, por assim dizer inato neles, é realmente extraordinária;
voltaram à noite trazendq dois macacos (Cebus xanthosternos)• 54 0
e uma jacupemba, todos atravessados em pleno peito. pela flecha
vigorosa dos Camacãs.
Nessa mesma noite fomos testemunhas de uma das mais animadas
cenas de caçada que se possa imaginar. Estávamos tod<>s etn nossas
cabanas, cada qual em sua ocupação, quando um numeroso bando de
lontras surgiu no rio, que não era muito fundo. I'Jão desconfiando de
nossa presença no local, esses tímidos animais haviam avançado até
aquêle ponto. Como as águas do rio eram muito baixas para nelas se
esconderem, corremos todos a apanhar nossas armas. Infelizmente as
espingardas não estavam en;t muito bom estado e ·algumas negaram fogo;
vários tiros erraram o alvo, e os 'nossos cães se recusaram a atacar
as lontras, que mordiam furiosamente, ~ de todos os lados. Assim,
escaparam ao nosso vivo ataque, com exceção de uma só, ql}e Manuel
matou com um violento golpe de facão, quando procurava fugir
por cima de uma pedra. As lontras do Brasil têm um pêlo belíssimo,
que não é . tão apreciado no p aís quanto é entre nós o da lontra européia1141; são muito comuns na América Merid.i onal, e adquirem grande
tamanho, razão pela qual deram motivo à tradição das sereias, que
habitam não só os mares como os rios. Quandt (p. 106) e outros escritores acreditaram na existência dêsses sêres singulares, e todos os dias,
na culta Europa, ouve-se falar que, nesse ou naquele pon~o, foi encontrada uma mulher marinha.
Malograda a mi~ha esperança de obter milho na aldeia dos Camacãs, não atinava com· um meio de obter melhor alimentação para
os meus animais; dei, por isso, ordem de partida na manhã do dia 17.
Os dois selvagens, não querendo nos acompanhar mais longe, voltaram
para su as choças depois de terem trocado por fac~s e outras ninharias
os seus arcos e flechas. Sob fortíssimo calor, atravessamos colinas extremamente secas cobertas de caatinga, onde a água era muito escassa.
Tendo encontrado muitas tolhas de issara, levamo-las para com elas
fazer um abrigo para a noite. Percorremos duas léguas e meia, e
paramos à noitinha n as margens de um límpido córrego. A 18 pusemo-nos novamente em marcha, fazendo mais três léguas. Lá para o
meio-dia, atingimos o vale do Boqueirão, sombreado por altas florestas,
( * ) Esse macaco, a que já me refe ri no primeiro VQlume, f oi d epois r epresenta.do
na obra de Geoffroy e F rederico Cu vier sob a denominação de " Sal à grosse tête ".
(5 40 ~
Sobre este ir: ímio veja-se o que n cou dito em nosso a nterinr comentário
(nota 402) .
·
(541 ) Convém lembra r que a lo ntra a q ue se r efer e W ied é a mesma espécie
!l que os t upis de nominavam ·•a r ira nha " (P teronura br asiliensi s Zimm .), multo maior,
mais bra via e de pêlo muito ma is ma cio do que a que conhecemos hoje propriamente
por lontra (Lutra paran ensi s Rengger ) .
Esta últ ima est á confinada, no Bra sil, aos
Estados merid ionais e cent ra is, nã o havendo notícia de ter sido encontrada pelo prfncipe naturalista.
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e no fundo do qual serpenteia um pequeno riacho, quase seco. Suas
margens, como todo o fundo do vale, estavam cobertas pitorescamente de
fetos de formas variadas. Cresciam aí várias espécies de Anemia e,
notadamente, um Pteris. não conhecido, ainda•, cujas folhas estéreis
· (frondes steriles) são sagitadas enquanto que, pelo contrário, são
recortadas profundamente e <;le maneira diversa, à semelhança de várias
outras belas espécies dessa interessante família. O meu perdigueiro
varejou sôfregamente esse matagal e trouxe-me inesperadamente uma
grande macuca, que não mostrava nenhum ferimento, e que provavelmente surpreendera no ninho. Nossos caçadores, que tinham vindo na
frente, acrescentaram a essa caça uma segunda macuca, um guigó e um
zabelê (Tinamus noctivagus).
A declividade que fomos obrigados a subir, para sair do Boqueirão,
foi tão penosa para alguns dos nossos animais, esgotados de fadiga,
que eles nem mais sentiam o chicote, e ficaram muito para trás dos
outros; estavam cobertos de suor, pois o calor era intolerável e a
atmosfera repleta de eletricidade, que proc_u rava se pôr em equilíbrio
mediante repetidos trovões542 ; trovejava ainda bastante, quando
fizemos o nosso acampamento entre dois límpidos córregos, donde o
local tirou o seu nome de Dois Riachos. Víamos com inquietação
a noite se aproximar, pois seríamos forçados a ·passá-la a céu aberto,
e os raios, que se repetiam sem cessar por sobre o vale, nos faziam
temer ser assaltados por uma tempestade. . Em vista disso, procuramos
arranjar com os couros, e da melhor maneira possível, uma espécie de
cabana, que, entretanto, não nos poderià suficientemente proteger
contra as torrentes de chuva, que acompanham as tempestades nos
trópicos. Por felicidade nossa não choveu, e as nuvens se dissiparam.
A árvore que derrubamos junto ao nosso pouso exalava uma emanação extremamente aromática, o que fez lhe darem os brasileiros o
nome de canela. Não lhe pude obter nem as flores nem os frutos, mas
trata-se sem dúvida da planta que Arruda descreveu com o nome de
Linharia aromatica • ••i>a.
Do nosso atual pouso ao rio Catolé havia quatro léguas, que foram
cobertas no dia 19. A estrada passa por numerosas elevações, dentro
duma floresta ininterrupta; atravessamos vários córregos, e encontramos
grande variedade de aves e de plantas. Ao cair da tarde alcançamos
(*)

O Prof. Schracler, de Goettingen, denominou essa interessante planta de Pteris

paradoxa.

Vide KosTER, Travels, etc., p. 493.
(Supl..m .) Pteris paradoxa, Schrader.
Essa planta se distingue principalmente
porque a s folhas estéreis são ora divididas em 5 lóbulos desiguais, ora sagitadas em
lança (hastatosagittata.) ; as f olhas que contêm frutificação são ao contrãrio pim1c.-tifida,
(**)

laciniis linear i bus: infim i s 2 - 3 fidis, reliquis indivisis.

(542) Respeita-se aqui a fideli dade da tradução (" Gewittern "); raios seria aqui
o termo adequado.
(5-13) A planta mencionada aqui pelo autor não pôde ser identificada com precisão,
atenta a ci rcunstância de que a espécie descrita por Arrucht Câmara parece confinar-se
aos Estados do Nordeste.
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·um lugar situado às margens do Catolé, onde só crescia mato rasteiro.
Alguns anos atrás, o capitão-mor António Dias de l\!Iiranda mandara
os seus escravos fazer aí uma plantação que foi depois abandonada,
voltando o lugar a ser novamente um deserto. Uma velha e espaçosa
cabana, com muitas paredes de barro, e coberta de cascas de árvore, que
tinha servido de morada aos negros, estava em péssimo estado, cheia
de formigas, bichos-de-pé (Pulex penetrans) e lagartixas (Stelio torquatus), de I 4 polegadas, se não mais, de comprimento; apesar de seu
inau estado, ela nos proporcionou sofrível abrigo ~ontra a chuva e o
sol; assim mesmo nessa falta de confbrto, entregamo-nos ao sono, após
uma refeição frugal de algumas piabanhas, guaraíbas e outros peixes
apanhados no pequeno riacho.
De Catolé a Berruga, primeiro po~to em que se deparam habitações humanas, contam-se aproximadamente dois dias de viagem. Resolvi
mandl;lr na frente alguns dos meus homens com animais sem carga,
a fim de buscar milho, pois não tínhamos nenhuma esperança de poder
retirar a nossa bagagem dessa inóspita região, sem restituir as forças
aos burros de carga, com uma alimentação mais substancial. Enquanto
esperava a volta daqueles homens, mandei que os outros explora3sem
as matas, em todas as direções.
Aves diversas animavam os bosques vizinhos, tais como bandos de
anacãs (Psittacus severus, Linn.) e tiribas (Psittacus cruentatus)544 ,
bem como passarinhos, entre os quais o papa-móscas com duas longas
penas na cauda•õ4 õ; o bicudo preto de bico vermelho (Loxia grossa,
Linn.)õ46, bem como diversas subideiras (Dendrocolaptes) e as espécies
vizinhas de · toutinegr~ (Sylvia)õ 41 , que Temminck, conforme acima
já dissemos, reuniu num gênero novo denominado Anabates. .Êsses
pássaros se distinguem pelo canto composto de várias notas muito
agudas; saltam e trepam pelos galhos, andando de lado e contornando-os
em todos os sentidos num movimento incessante. Entre as novas espécies·
(*)

"Le Colon " de

AZARA,

Voyages dans l ' Amérique Mérid., etc., vol. III, pág. 880.

(5 44 ) Respedivamente Ara severa (Lino.) e Pyrrhura cruentata
(Wied), da
atual nomenclatura. A última já fora descrita por Wied no capitulo III da obra, na.
relação do trajeto do Rio a Cabo Frio. quando a descobriu.
(5 45) Colonia colonus (Vieillot), bem Ct>nhecida pela apelação vulgar de "viuvinha",
aplicada aliás, também, a outra espécie multo diversa (Arundinicola leucocephala Linn.).
A primeira é ave de campos e serrados, a segunda, a cuja cauda faltam as duas penas
longas daquela, não se aparta das baixadas <imidas ou margens · de rios ou lagoas.
(546) Pit11lu1 fuliqinows (Daudln), comumente chamado " bico pimenta" e, às
vézes, "bicudo", é o pá.ssaro a que aqui o autor se refere. Loxia grossa Linn. tem
habitat setentrional (do vale amazônico ao Maranhão) e difere por muitos caracteres
berrantes (tamanho menor, plumagem mais azulada, garganta branca).
No 8.0 vol.,
pág. 552 de Beitrlige, retifica Wied a determlne.ção do pássaro, descrevendo-o sob
Fringilla gnatho Llcht., sinônimo de Loxia fuliginosa. Daudin.
(547) Em muitos pontos, ao tempo de Wied, a ornitologia estava ainda consideravelmente atrasada.
Temos aqui um exemplo disso. ·A famUla dos Silvfldas, de
que a toutinegra européia é o exemplo mais notório, pertence ao grande grupo de
pássaros canoros (Oscine•) e nenhum parentesco particular possui com os FurnarUdas,
em que se inclui a espécie tomada por Temmlnck como tipo de ·seu género Anabate•,
nome que as regras da Nomenclatura reduzem a slnônlmo de S11nallaa?i• Vleillot, mais ·
antigo do que tlle.
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que encontrei neste local, menciono o Anabates erythrophtalmus•5•s,
o leucophthalmus (vide as páginas precedentes)••54 9, o atricapillusr'>5o,
cuja fronte é. de -cor negra, o macrourus• ••551, e outros. Quase todos
constroem com pequenos galhos secos entrecruzados, um ninho pendente,
de forma muito curiosa; qbservamos vários deles em nossas vizinhanças,
suspensos de velhas árvores isoladas. O mato mais baixo servia de asilo
ao bicudo preto de bico vermelho (Loxia grossa, Linn.), ao tangaráõ52
de cabeça listrada· (Tanagra silens, Linn.)553 e várias pequenas espécies
de bicudos, toutinegras e papa-moscas, bem como ao tordo de mancha
nua de cada lado do pescoço (Turdus brasiliensis), que pousava no meio
dos caniços e.xistentes nas margens. Uma ave· ainda não descrita••••1>M,
Anabates erythrophthalmu• é um lindo pássaro: comprimento, 7 polegadas e
envergadura das asas, 7 polegadas e 8 l'nhas; fris vermelho de togo; fronte,
mento, garganta e a maior parte do inferior do pescoço, bem como tóda a cauda.
ruivos; as últimas de coloração menos viva e bela do que a fronte e o papo. Todo o
lado superior do corpo é clnzento:bruno azeitonado, passando um pouco para amarelo avermelhado no peito e no ventre; asas cõr de ferrugem. Dedos externos multo pouco unidos.
(**) Anabates .atricapillus, denominado Sylvia rubricata por llliger.
A fronte,
juntamente com :uma. faixa atravessando os olhos e uma outra Indo desde a mandfbula
·até abaixo dos olhos. são bruno escuro. Uma lista entre o alto da cabeça e os olhos,
outra. debaixo dos .olhós, a a-arganta e os flancos, a parte superior do pescoço, a parte inferior
das costas, a cauda · e tódas as partes inferiores são um tanto ruivas; o ventre tem
uma coloração bruno-azeitonada; cauda ferrugíneo-claro; costas · bruno-ferruginosa carregadas; asas da mesma eór, porém um pouco mais escuras e orladas de amarelo-bruno.
(***) Anabates macrourus chamada Sylvia striolata no Museu de Berlim. Comprimento, 1O polegadas e 6 linhas; envergadura ou asas, 8 polegadas e 11 linhas; a cauda
tem mais de 8 pQlegadas e 8 linhas de comprimento; a. ave traz essa asa um tanto
aberta, o que permite reconhecê-la de longe; coloração da cauda, amarelado-claro e ruivo . .
Todas as partes superiores do corpo bruno-ferruginosas, aproximando-se multo do ferrugfneo
carregado. As penas da fronte são negras na ponta, ruivas na parte restante e o ráquls
avermelhado mais v.ivo; porção superior do. pescoço um pouco mais clara; ráquls amarelo·
arruivado claro, tôda a porção anterior· do corpo t)runo-ferruginea. entrec-ortada de faixas
amarelo-arruivadas; parte inferior do dorso e penas superiores da cauda, bruno-ferrugino. sas, aquéle com listras mais claras.
(****) Esse pássaro parece pertencer ao novo gênero Opetiorynchos de Temminck.
Dou-lhe o nome especifico de turdinus por apresentar os traços gerais do nosso tordo da
Europa. Macho: comprimento, 7 polegadas e 11 linhas; envergadura das asas, t polegadas;
as partes superiores todas cinzento-bruno claro; borda das penas um pouco mais pálidas,
sobretudo na- cabeça e por cima do pescoço; listra por cima dos olhos, desde o bico ·
até atrás da cabeça; papo. parte inferior do pescoço e peito, esbranquiçados: papo não
manchado, parte inferior do pescoço, peito e ventre tendo espalhadas manchas cinzentobruno isoladas e um tanto angulosas; penas do melo da cauda manchadas de brunoprêto nos lados e. junto destas, marcadas de manchas amarelo-arruivado pálido; grandes
penas da asa orladas de ruivo-pálido com manchas transversais da mesma cor.
·
Encontram-se no Brasil várias outras aves semelhantes que constituem uma famflia
tendo muita analogia com as toutinegras (Sylvia) e todas se distinguindo por um canto
forte, porém singular e pouco melodioso.
(*)
t linhas;

(548) Hoje Driocti8tes erythrophthalmus (Wied).
Espécie rara que se estende,
porém, até o litoral de São Paulo, como o prova um exemplar de Ubatuba, obtido por
E. Garbe, antigo colecionador do Museu Paulista.
Multo afim é D. ferruginei9ula
(Pelzen), hoje havido por simples raça do pássaro descrito por Wled.
(549) Cf. nota 588, destes comentários.
(550) Phil11dor atricapülus (Wled). Ocorre do sul da Bahia ao Paraguai e
território das Missões.
·
(551) Tripophaga macrot.tra (Wled), passarinho silvestre, confinado às matas da
Bahia e do Espírito Santo. Cf. Ollv. Pinto, Rev. Museu Paulista, XIX. pág. 185.
(552) Sobre o sentido primitivo do nome "tangará", tomado à. llngua geral, cf.
a nota 285.
.
(558) Arremon taciturnus (Hermann, 1788) substitui, por direito de prioridade,
Tanagra silens Boddaert. 1788. E' vulgarmente conhecido no norte por "pai-Pedro".
(554) . Hel..eod'!ltes f,, ., .l'nus turdinus (Wied), nome atual. Com o nome de "gar·
rinchão", ocorre abundantemente êste Troglodftlda nas matas do rio Gongogl, onde
tive ocasião de observá-lo e colecioná-lo (("~. ·- ,~v. do Museu Paulista, XIX, pág. 287).
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cujo canto forte, composto de três notas, ouvia-se incessantemente, tam. bém não era rara nesse lugar. Tem afinidades com os representantes d a
família das toutinegras (Sylvia), que apresentam um bico recurvado e
encontrado nas margens do ~io Doce, mas depois
longo. Já. a tinha
.
.
nunca mais a v1.
O tapicuru verde (Tantalus cayennensis)555 habita também aos
casais a beira dos riachos sol~tários que cortam essa floresta; ele pousa"' ·
nos vel~os troncos que emergem d'água e faz ouvir o seu forte canto
de som tão singular; os brasileiros o chamam "caraúna", como já o
referi acima; mataram um dtles junto de nosso rancho, e o meu cachorro
foi buscá-lo · nágua para trazê-lo Rara terra. Esse . meu cachorro
encontrou sua principal ocupação com as preás (Cavia aperea, Linn.)566,
pequeno quadrúpede muito comum nas moitas perto do nossp acampamento; vivia procurando esses animais; muitos deles fo~am mortos,
porém, nós, europeus, não apreciamos a sua carne demasiadamente
mole. Nesse lugar, que fora outrora cultivado, encontrei á confirmação do asserto de que as grandes florestas do interior são mais pobres de
animais de espécies diferentes que os sítios cultivados, pois principalmente onde o terreno é despojado de suas matas é que se encontra
maior diversidade de animais. As partes interiores das grandes florestas possuem também seus animais peculiares; mas é na orla dos
terrenos cultivados que, nas matas, se encontra o maior número de
criaturas diferentes.
·
Nessa latitude austral, achávamo-nos em pleno verão; o calor
estava fortíssimo. A 22 de janeiro, o termômetro Réaumur, entre duas
e três horas da tarde, mantinha-se a 24 graus e meio, à sombra, e ao sol
subia em alguns minutos a 31 graus. Tivemos dias ainda mais quentes;
todavia encontrei raramente 30 graus à sombra567 • No dia seguinte,
as tempestades se sucederam, a trovoada se fêz ouvir com violência,
caiu chuva em torrentes, mas não vimos nenhum relâmpago. Essas
chuvas torrenciais freqüentes haviam enchido gradualinente os rios a
tal ponto que os peixes se tornaram muito raros; a umidade também
dificultou a caça. Suportamos a falta do que comer por yárias vezes,
e vimo-nos reduzidos a matar a fome com carne sêca velha extremamente dura. Sentíamos viva compaixão dos nossos pobres animais
de carga, pois quase não encontravam na floresta o necessário para
poder viver e rodavam em volta de nossas cabanas, como a pedir-nos
sustento. As aperturas se tornavam cada dia mais prementes; mas o
(555) Na atual nomenclatura, Mesembrinibis cayennenris (Gmel.).
Já referido
anteriormente (nota 499 ) .
(556) Pelo texto dos Beitraue (li, p. 462) e pela figura das Abbildungen (fig. 26),
é lícito supor-se que a espécie referida pelo autor é a mesma descrita por Gmelln
( 13.• ediç. do Syst. Nat. de Linnett ), com base. em Marcgrave, visto que é a mais
largamente distribuída no Brasil.
Na zona percorrida por Wied deve porém ocorrer
também Galea spixii Wagl.
(557) Em escala centigrada, 22 e so graus Réaumur corrcsponclem respectlvamente
a 30 e 37,5 graus, temperaturas, como se vê, longe de ser e xcessivas .
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velho provérbio, segundo o qual tanto mais próximo vem o socorro,
quanto maior é a necessidade, verificou-se mais uma vez. Alguns
guaribas (Mycetes ursinus) 558 se aproximaram de nosso acampamento e puseram-se de ·repente a urrar com todas as suas forças. Levantamo-nos logo de nossos lugares e pegamos nossas armas. Ao cabo de
algumas horas havíamos matado desses grandes macacos em número
suficiente para várias refeições; de outro lado, a pesca no rio fora
igualmente feliz.
Foi assim que nesses ermos o tempo passou depressa para nós, por
entre as ocupações que a história natural nos proporcionava. Até que,
finalmente, ao anoitecer do sexto dia, ouvimos com alegria as vozes
e os tiros dos nossos homens, que regressavam de Berruga. Trouxeramnos boa provisão de milho que nós tivemos pressa em distribuir aos
animais famintos alegrando-nos com a perspectiva de vermos satisfeita
sua fome extrema.
Por feliz casualidade, no lugar em que devíamos acampar, encontramos muitos troncos caídos sobre o rio Catolé, que é afluente do
rio Pardo, de modo a formarem como que uma ponte, duma a outra
margem. Isso nos dava o único meio possível de atravessar o rio, pois
era bem provável que a corrente houvesse carregado as duas canoas que
o capitão-mor tinha mandado colocar nesse local. Dep0.is de demorada
procura, descobrimos uma delas, meio enterrada na areia, por baixo dos .
troncos; os meus homens entraram nágua até o peito para retirá-la,
mas não conseguiram. Tomaram então a resolução de levar na cabeça
para a outra margem a ..nossa bagagem, que consistia em várias caixas
muito pesadas, passan.do com maior destreza sobre a ponte oscilante e
perigosa, onde nós europeus, embora não carregados, tínhamos dificuldade tanJo ~aior em nos def~nder da vertigem quanto os troncos, molhados pela água, estavam escorregadios e balançavam a' todo instante
sob nossos pés.
~
·
Após três quartos de hora, chegamos às margens dum grande e
bonito córrego, além do qual a estrada se apresentava cober,t a de
matagal espesso e impraticável. Fomos, porém, compensados desse
transtorno pelo encontro de vários exemplares de história natural.
No meio da estrada, pendurados a alguin galho por um cipó fino,
vimos com freqüência úm amontoado de musgos,. ou de filamentos sedosos, reunidos numa massa piramidal, de base voltada para . baixo:
Essas espécies , de novelos apareciam.-. em grande número, balançando-se
livremente bem sobre as nossas cabeças, de modo que às vézes batíamos
neles com os nossos chapéus. Já vinham despertando a minha curiosidade, pela sua forma singular, quando, de repente, vejo sair de um deles
um passarinho, verificando então que se tratava do ,ninho duma espécie
(558) Sõbre êste macaco, Alouatta fusca (Geoffr.), já teve o autor destas notas
ensejo de dar os esclarecimentos necessários (cf. nota 104).
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de papa-moscas (Muscicapa)•5 59. Esse pássaro constrói seu curioso ninho
com Tillands,ia e outras plantas que dão felpas, que ele mistura ·com
musgos; suspende-o a um galho, acima de um lugar descoberto. A
entrada dêsse oscilante abrigo é embaixo, na base da pirâmi~e, e, em
frente da abertura, existe um anteparo pendente, que a protege. · Os
filhotes estão assim, nessa moradia singular, bem garantidos contra o
calor, a umidade e todos os seus inimigos.
Estávamos ainda cerca de meia légua distantes do local em que
tínhamos resolvido acampar, quando encontramos um grande e velho
rancho, uma choça bastante espaçosa, coberta de cascas de árvore,
que se conservava desde o tempo em que se abriu a . estrada. Se bem
que essa caban~ nos oferecesse abrigo para passar a noite; p~eferimos
prosseguir nossa caminhada até um· córrego ·que se denomina Boqueirão, pois aí contávamos encontr,~r boa água, pois que onde estávamos a água era má e pouco abundante. Ao cair da noite~ as rãs e os
sapos fizeram um barulho ensurdeceoor, ao passo que os mosquitos nos
incomodaram durante tóda a noite.
·
A 27 achamos a estrada ainda mais cercada que com~mente de
helicônias de folhas altas e rijas, e de abustos espinhosos. As ferroadas
dolorosas dos marimbondos aumentaram ainda os incómodos do ~dia;
mas a esperança de encontrar as primeiras habitações humanas fez
com que tudo suportássemos alegremente, e atravessásse1nos celeremente
montes e vales, pois, a cada refeição, restaurávamos as. forças :dos nossos
burros com abundantes rações de milho.
Depois de percorrermos cerca de duas léguas e meia, a tropa
chegou às margens dum pequeno rio, junto do qual os mor~do.r:es de
Berruga, desde algum tempo, hayiam feito uma plantação, derrubando
para isso as matas em yolta. Respiramos um pouco mais livremente aí,
pois, embora nos achássemos rodeados de florestas sombrias e muito
altas, já avistávamos os cimos das montanhas e nos considerávamos como
libertados do cativeiro sombrio das eternas florestas virgens; mas ainda
faltava um trecho fatigante cujas dificuldades teríamos que vencer.
A estrada estava em muitos pontos obstruída pelas taquaras, cujas touceiras, com seus galhos e folhas finamente recortados, formavam como
que novelos. Também o taquaraçu, de que já falei atrás, erguia-se,
em vários pontos da estrada, a trinta e quarenta pés de altura, formando grandes obstáculos, que os seus espinhos tornariam intransponíveis se não fosse o facão, que nos permitia abrir passagem. Entre(*) O pássaro que eu suponho haja construido ~He ninho é um "papa-mOac&a"
a que qenomlnel Mu1cicapa maatacalil.
Coloração oliva-esverdeada, uroplglo amarelolimão pálido; i-~nas do alto da cabeça amarelas na base, e cinzento-amareladas
na ponta, de sorte que quando eatlo em repouso não se distingue a primeira cor.
Asas e cauda bruno-escuras. Comprimento total da ave, ' polegadas e três quartoe.

(550) Com o nome de Mviobi1U barbatm 'nuutacalil (Wled), este p8811Rrlnho é
hoje co~slderado raça particular de uma espécie existente em todo o Brutl setentrional
e oriental.
Não se lhe conhece nome vulgar, além de "caga-eebo", comum a tantOll
outros. Encontrei-o abundantemente nas matas do Gongogl (Cf. Rev. MtUeu Paulilta,
XIX, pár. llt).

DE SAO PEDRO A BARRA DA VAREDA

385

tanto, para nos compensar o estorvo que nos causava, esse vegetal nos
fornecia, nos seus grossos caules, uma refrescante bebida, pois a natureza
dum lado dá com largueza o que ela tira de outro.
Pequenos bandos de bicudos amarelo-esverdeados, com garganta
preta (Loxia canadensis)1S60, animavam as touceiras de bambus. A
estrada passava agora por colinas de solo pedregoso, coberto de caatingas;
embora· a subida fôsse fácil, o terreno se ia elevando insenstvelmente.
A maioria dos córregos que fomos encontrando estavam secos, vendo-se
nos seus leitos grande quantidade de seixos rolados, de mistura com
quartzos, provenientes das primitivas montanhas.
.
.
Nossos cães perseguiram várias vezes cutias (Cavia aguti Linn.),
mas não tivemos a sorte de vê-los apanhar uma que fõsse. Viam-se,
em geral, muito poucos animais nessa região. Só se encontravam, muito
freqüentemente, os ninhos do pequeno papa-moscas561 •
Encontramos, também, uma velha cabana, coberta de casca de
árvore, nas margens dum córrego; atraiu então a nossa atenção uma
linda planta, baixa, de flores tubulosas e de cor alaranjado muito vivo•,
que crescia ao pé da cabana. Essa planta começa a aparecer éom freqüência na estrada, a partir desse ponto, à medida que se avança pa"ra
o alto sertão.
·
Meia légua adiante, feriu-nos de repente o ouvido o canto de um
galo, companheiro do homem até mesmo nessas solidões longínquas.
Saindo da escuridão da floresta, tivemos diante de nós uma grande plantação de altos pés de milho e mandioca. O azul do céu após tanto tempo
apareceu de novo,. num vasto espaço, a nossos olhos; para além· das
florestas, avistavam-se os cimos azulados das montanhas, oferecendo-nos
um quadro extraordinário e cheio de encantos.
Achávamo-nos então sobre o rio Berruga, pequeno rio que se
lança, bem perto dali, no rio. Pardo. Três famílias de gente de cor
foram os primeiros moradores dêste sertão, na época em que se teve a
idéia de fundar nesse lugar uma aldeia, para comodidade dos viajantes,
quando se abriu a estrada. Essa gente é já possuidora de importantes
plantações, e ainda continua a derrubar a mata para alargar os seus
"roçados". Pode-se avaliar.a fertilidade do solo pela altura e pelo vigor
dos pés · de milho, e, conseqüentemente, pela abundância de sua produção. O milho ainda não estava maduro: as bananeiras, plantadas em
grande número, também não haviam atingido ainda -o ponto; por isso
só pudemos nos prover de farinha.
Não pude conhecer o fruto deasa bela planta, que por i880 não pode aer
com precisão; parece ser uma RueUia.
(Suplem.) Stmandra amoena, Schrader. op. dt., pág. 715.
{560) Colecionei este belo pássaro no rio Gongogi e déle tive de ocupar-me no
relato de minha viagem à Bahla (Rev. Jluaeti Pauliata, XIX, pág. 278) .
Seu nome
atual, Carvothrau1te1 canadenaia braftlienaia Cabanis, significa ser ~le uma raça da
espécie guianense descrita por Lineu, com o nome Impróprio de Lozia canadenai8, e na
slnonlmla da qual entra Cocothrawte• 1'irid'8 Vielllot, adotado por Wied em seus
Beitrlige (vol. Ili, pá.g. 5511).
·
(561) M11iobiua barbatua maatacalia Wled, passarinho descoberto pelo viajante, que
o descrevera na pá.gina anterior (cf. nota 558).
( *)

determ!nad~
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Três pequeninas casas de barro, cobertas de c~sca de árvore e cheias
de carrapatos (Acarus), é em que consiste até agora a aldeia de Berruga. Alguns Mongoiós (Camacãs), que trabalham por dia, se estabeleceram com as mulheres e os filhos, numa pequena choça pouco distante; estavam quase nus e tinham várias partes do corpo pintadas _d e
~ermelho e pré~o, com urucu e jehipapo562 ; traziam em volta do pescoço colares de sementes grandes e redondas tiradas de uma espécie de
gramínea. O governo nomeou um mulato para chefe dos Camacãs; reside
nesta localidade e tem sob seus cuidados diferentes aldeias, ou "rancharias". O chefe os reúne quando se trata duma expedição contra as
tribos selvagens inimigas, como por exemplo os Botocudos, e consta
que, nessas ocasiões, eles se têm portado com bravura.
Tendo passado vinte e dois dias viajando em plena floresta virgem,
desde a nossa partida de São Pedro até à nossa chegada a Ber·ruga, sem ver uma única habitação humana, tínhamos naturalmente
o mais vivo desejo de poder dormir, ao abrigo da chuva e do sereno,
debaixo dum teto. Por conseguinte, não nos preocupamos muito cont
os tormentos que tei::íamos a sofrer dos carraptos e mosquitos que
pululavam nessas moradas miseráveis,. e passamos o dia 28 nelas descansando. · Conseguimos obter feijão preto e ~arinh::\; não eram petiscos
muito apetecidos, mas quem suportou o jejum durante algum tempo,
habitua-se com a frugalidade. Os nossos animais puderam, com efeito,\
descansar; mas não en.c on traram bons pastos, pois todo o ~erreno tornado
às matas tinha sido transformado em plantações; daí a razão por que,
durante a noite, ·a n~sa tropa muita vez fugia para as plantações de
milho.
Os meus homens empregaram o dia destinado ao descanso caçando
e pescando; por fim, chegaram até .as margens do rio Pardo, meia
légua distante, e trouxeram muitos peixes. O "conquistador" (hoje
coronel) João Gonçalves da Costa .desceu esse rio até à sua embocadura,
em Patipe. Falarei mais adiante dessa expedição.
·
As florestas, que cercam _d e todos os lados as plantações de Berruga,
fornecem, como as de Catolé, especialmente para os ornitólogos, agradável e útil ocupação, ·pois ouvem-se de todos os lados vozes maviosas
de pássaros. Observam-se várias espécies de Tanagra e Loxia, tais como
.Tanagra silens, guyanensis, magn·a, brasilia, brasiliensis, cayennensis• 563
e muitas outras, bem como Loxia grossa· e L. canadensis564 , e .diversas
espécies de Pipra. Fere-nos o ouvido a voz penetrante dos papagaios, que
(*)

(Suplem.)

Leia-se Tanagra flava, em vez de Tanagra cat1ennensi8.

(562) Wied escreve "Genioaba ".
(5611} Os nomes atuais· deStes passarinhos, em geral já referidos pelo autor, são,,
retificada a determinação e a nomenclatura: Arremon taciturnus taciturnus Hermann,
Ct1chlari8 UU'flanemis cearensú (Balrd), Saltator maximus maximus (Miiller), Ramphocelus
breailius brelilius (Llnn.), Tangara <= Calospiza) brasiliensis (Linn.) e Tangara cayana
flava (Gmelin), aos quais, na linguagem vulgar, correspondem os seguintes nomes, respec·
tivamente, "pai-Pedro", "gente de fora vem", "trinca-ferro", "sangue de boi" e "sai
amarelo'•.
·
l!'i6•) Sobre Loxia grossa e L. _ canadensis, notas anteriormente inclusas.
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se reúnem nas plantações de milho, juntamente com o canto suave e
fanhoso do tucano (R amphastos dicolorus) 565, o grito de duas notas do
araçari (Ramphastos.. aracari) e o assovio de notas repetidas dos surucuás (Tr~gon).
A parada em ~erruga constituiu uma agradável interrupção em
minha viagem através das florestas virgens, porém não o ponto terminal;
tínhamos ainda dois dias de marcha antes de chegar à Barra da Vereda,
onde penetraríamos nas regiões da capitania da Bahia em que o sertão é
deserto, ou, pelo menos, entremeado de matas,· campos e pastagens.
Parti de Berruga a 29 e segui a estrada que, saindo das plantações,
penetra imediatamente nas ·n orestas ininterruptas. Estas são agora constituídas de caatinga de altura em geral medíocre. Na verdade elas são
ainda bastante fechadas, mas o caminho é menos impràticável por ser
mais freqüentado.
·
Um czamacã tinha matado a flecha, .havia pouco, uma onça ("jaguarété"), cujo esqueleto ainda lá estava, no mato a beira da estrada.
Pelo crân~o reconhe_cia-se que o animal, na ocasião de ser morto, estava
mudando os dentes. Esse esqueleto constituiria, pois, uma peça muito
interessante par~ um gabinete. de osteologia, se vários ossos já não
tivessem sido le..vados por animais carnívoros.
Quando. chegamos a Jibóia, pequeno rio que se lança um pouco
acima no rio Pardo, estávamos tão próximos deste que ouvíamos o
ruído de Sl,laS águas. Ü jibóia CÓrre s~bre um leito de granito tão
liso que se deve fazer com que os cavalos os burros, estando ferrados, o
atravessem com extrema precaução, para que .não caiam. Havia na
margem ocidental uma casa aberta, coberta de cascas de árvore, e junto
dela, um çurral para boiadas que deveriam passar por aí, quando a
estrada fosse inaugurada.
Entramos, então, no vale do rio Pardo e seguimos a sua margem
setentrionál, através da mata. À nossa · direita erguia-se uma das ver-·
tentes do vale, coberta de inatas, que diminuíam de altura à medida
que o terreno subia, de modo a, no alto, degenerar em caatinga. As
águas do rio Pardo, turvas e cinzentas, se precipitavam espumando pelos
fragmentos de rochedos. Podíamos às vézes contemplar livremente o
azul do céu e as altas montanhas, cobertas de mataria, que nos cercavam.
Essa solidão tem um caráter imponente e terrível. Nela o silêncio
era só interrompido.pelo. frago_r das águas do rio, enquanto a este não se
veio misturar o grito singular dum numeroso bando de gaviões de
pescoço vermelho (Falco nudicollis)566, que um fortíssimo eco repetia
pelo vale selvagem. Nossos. caçadores não podiam tentar atingi-los na

e

(!!115) H á aqui erro de nomenclatura; o t ucano a que se r efer e W ied deve
chamar-ee Ramphcutos ariel Vigors e não R. d icolor u s Linn., espécie bem distinta, nunca
verificada acima do Espírito Santo. Em B eitraege, vol. IV. pág. 272, ele aparece descrito
com o nome de R. t enimincki Wagler, sinônimo de R . ar iel Vir.
( 506) Vide nota 506.
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altura em que se achavam; mas. em compensação, foram atraídos por
outro P.spetáculo. Um bando uumeroso de miriquis (Ateles hypoxan·
thusy167 saltava de galho em galho por cima de nós; matamos três desses
animais, depois de os haver longamente observado. o· limite que aqui
assinala a distribuição desse macaco está nas proximidades, e é o ·córrego
do Mundo Novo. Ele parece preferir as matas do altiplano às montanhas secas, cobertas de mato baixo.
Queck apanhou muitas das grandes borboletas noturnas de cor
esbranquiçada (Phalaena agrippina) que era aqui muito co~um. Num
ponto em que a estrada se afasta uns cem passos do rio, os nossos homens,
que conhecem a região, nos fizeram tomar apressadamente por uma
trilha, que quase não se percebia, no meio das moitas cerradas, e que
descia em direção às margens do rio Pardo. Encontramos aí dois alpendres. cobertos de cascas de árvore, os quais, embor~ estivessem um tanto
arruinados, prometiam abrigo· suficiente eontra o sereno e as chuvas;
acendeu-se logo uma fogueira e assaram-se os macacos para a nossa ceia.
Os burros ficaram na antiga estrada, e a pas~agem lhes ficou impedida
com paus atravessados. O caráter selvagem desses ermos emprestava um
aspecto bastante pitoresco ao nosso acampamento. A)gumas ilhotas,
formadas por blocos de pedra, cobertos de .belas plantas, que excitavam
a nossa curiosidade, dividiam as águas turvas e espumantes do rio.
Distinguia-se entre elas uma magnífica planta, alta, de flores amarelas,
que, de longe. tomamos por uma Oenothera; à beira· do ·rio, pendiam
os sarmentos floridos das bignônias, de vivas cores.
O ar da noite, nesse vale, era muito úmido; devido a isso ·partimos no dia ·30, muito cedo, e, depois de transpormos o córrego · do
Mundo Novo, galgamos uma cadeia bastante elevada de montanhas,
arredondadas e c;obertas de pedras fragmentadas e blocos de granito, entre
os quais se viam, principalmente, pedaços de quartzo branco, de grandes
dimensões. Toda a região é coberta _de e~pessa mata virgem, ou de caa:.
tinga. Essa cadeia se denomina Serra do Novo Mundo. A primeira montanha é a mais alta de todas; se bem que se eleve em rampa suave, gastase bem uma hora para chegar ao alto dela. Viaja-se em seguida por vales
e montes e acaba-se descendo a uma considerável profundidade. O
rio Pardo rumoreja à esquerda, no fundo de um vale, seguindo a mesma
direção da estrada. As matas que revestem essas montanhas estavam
cheias de diversas espécies de bignônias, de aspecto extremamente agradável pela grande variedade de suas cores; viam-se todas as tonalidades
de .branco, amarelo, alaranjado, violeta e rosa. O ·canto dos zabelês
(Ti~amus noctivagus) e das arapongas (Procnias nudicollis) ecoava · nas
profundezas do vale, como no alto da~ montanhas, animando esses
ermos.
(567)

Brachy telea arachnoidea (Geoffr.), .vulgarmente " mono " ou " burlqul", jll
Atelea arachnoiàea Geottr., 18011, tem prlorlde,de sõbre

refe rido em vá rias passagens.
.4 . hypoxanthtu Kuhl, 1820.
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Transposta a serra, verificamos que a mata era cada vez mais entremeada de caatinga, d~ modo que mesmo no fundo dos vales não tinha
mais de 40 a 60 pés de altura, e cheia de touceiras de cactos e bromélias,
afora barba-de-pau (Tillandsia). As árvores eram de espécies variadas,
mas só atingiam porte insignificante. Lá estava o "pau-de-leite" (provavelmente um Ficus), temido pelo seu suco leitoso e cáustico; todavia,
não consegui nunca encontrar o salutar e nutri tivo leite do "palo-devaca~·, descrito por Humboldt•; ele teria sido de muito auxílio na nossa
situação. Encontramos também a barriguda (Bombax), que aqui só
cresce até uma altura medíocre, além de muitas espécies de M imosa,
Bignonia· etc., tudo no meio de pedaços de pedras e blocos de granito.
Isso tudo era uma prova de que íamos gradativamente .subindo, através
de florestas virgens, das regiões úmidas e sombrias das grandes matas
do litoral para uma região mais elevada e sêca. Observei, entre outros,
um bloco isolado de granito, com 20 a 30 pés quadrados; a sua parte
superior,. cobe.r ta de terra, ostentava belos tufos de bromélias e palmeiras entrelaçadas. :Esse pequeno jardim dentro da mata apresentava um aspecto extremamente pitoresco, lembrando cert<?s trechos isolados e atapetados de 'flores que ornam o s vales gelados do Monte
Branco, e que são justamente chamados jardins, ou "courtils". Fazia
grande .c alor nessas matas baixas que, dando pouca sombra, são muito
ressequidas e qu'eimadas pelo sol; os viajantes adquirem em pouco tempo
a cor dos Botocudos. Suportamos, no entanto, tudo isso, sem uma queixa
porque nos considerávamos num mundo novo. Logo depois de galgarmos a serra, vimos que as rnatas adquiriam caráter estranho, qut
cantos novos de aves feriam-nos o ouvido, e novas eram as borboletas que
voavam em ~volta de nós; também grande número de plantas, que nunca
observáramos, alegravam os nossos olhos. Tudo quanto agora nos cercava, anunciava uma natureza inteiramente diversa daquela que
observáramos até então, e a contemplação desses seres diferentes, prometendo a c~da passo enriquecer as nossas coleções, enchia-me de viva.
impaciência por atingir o fim de nosso dia de viagem.
Aproximávamo-nos do segundo lugar habitado por h omens;
chama-se Barra da Vareda, e &ignificava o alegre fim da nossa penosa
viagem através das matas. L'ançamos tim olhar de surpresa em torno
de nós, quando, saindo da mataria, avistamos de súbito, ao lado dum
vale suavemente inclinado, .uma planície descampada e atapetada de
relva e de arbustos, limitada ao longe por montes arredondados é
co·b ertos de vegetação, tendo alguns trechos cultivados. A alegria
logo se manifestou no nosso grupo; felicitavam-se uns aos outros
por se ter vencido com tanta facilidade as fadigas da viagem pela
mata; a nossa satisfaÇão era tanto maior quanto os moradores da
Barra da .V areda nos afiançaram que havíamos sido extremamente
favorecidos pela sorte, pois raramente se dá que homens e animais
( *)

Vide

H UMBOLDT,

Voyage au Nouveau Oontinent, etc., t. II, pág. 107.
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saiam sãos e salvos daquelas paragens, quando- começam a cair as
chuvas seguidas. Contemplávamos co'm alegria as vastas ·plantações e
os morros mais próximos; nossa vista media a extensão das matas virgens
que tínhamos deixado. a.trás de nós, agora que nos achávamos em segurança numa região onde tudo prometia al>Gndância de.recursos e re,pouso
para os homens ·e os animais. A tropa avançou na planície coberta de
ervas altas, onde várias aves, inteiramente novas. para nós, espalhadas
pelos bosq~es e capões de Mimosa, Cassia, Allamanda, Bignonia e outras,
atraíram logo a nossa curiosidade. ~Lindas pombas de cauda comprida
e cuneiforme (Columba squamosa)• 568 passeavam· aos pares no chão;
o "vira-bosta", um melro de cor negra56Sa brilhante, caía em bandos
sôbre as moitas. Viam-se voando por sóbre o capinzal, a Fringilla nitens
Linn. 569 e o tentilhão de crista vermelha••1>7 0, Grande quantidade de
bois pastava nesses campos naturais.
Passamos por perto de duas pequenas choupanas, habitadas por
homens de cor, e chegamos à fazenda do Sr. capitão Ferreira Campos,
proprietário da maior parte desses sítios. Fomos recebidos com a maior
cordialidade, e depressa nos refizemc;s por ·completo das fadigas da
nossa viagem através das matas.
(*) Vide
representada.

TEMMINCK,

Histoire nahirelle de• pigeons, etc. !Ili, onde está ótimamente

(**) Fringilla pileata. Macho. comprimento !I polegadas e 8 linhas: envergadura das
asas, 7 polegadas e 7 linhas.
Plumagem inteiramente cinzenta, um tanto tinta de
bruno nas partes superiores; peito, ventre, uropfgio e coberteiras inferiores da cauda
esbranquiçada, mais escuro dos lados; mento e garganta esbranqulçad'os; e mbaixo do
pescoço e alto do peito cinzento-claro; asas e cauda cinzento-bruno carregado; ápice
da cabeça coberto de penas estreitas. longas, com cerca de mela. polega.da, de um
vermelho escarlate intenso, estendendo-se um pouco por cima da parte posterior da cabeça
e formando penacho: são cercadas de cada lado por uma listra preta que, quando em
repouso, escondem um pouco as penas vermelhas.

(!168) Scardafella squammata squ"lmmata (Lesson). · Sempre aos casais, esta rola
é bastante comum no centro (oeste de São Paulo. Goiás, Minas) e principalmente no
nord.-ste do Brasil, onde a conhecem geralmente pelos nomes de "fogo-apagou" (Bahla),
e " rola cascavel"; o primeiro imitativo do seu canto, .o segtindo alusivo ao singular
rufdo de chocalho que produz. quando ergue o vôo.
,.
(568 a ) Gn.orimopsar chopi chopi (Vielllot). Conquanto tenha sido descrito por Azara
sob a denominação de "Chopi ". é nos Estados do sul geralmente conhecido por " pássaro
prêto ". reservando-se o nome "vira-bosta" ou simplesmente " vira ", para outro passariJlho.
M olothnis bonariensis Gmelln, que outro nllo é senão o "choplm" dos paulistas.
l!:ste
último tornou-se popular pélo singular instinto que o faz depositar os ovos no ninho
de outras aves, tais como o ti'co-tico (Zonotrichia capenril (Llnn.)), a cujos· legítimos
filhos usurpa, com o abrigo, todos os cuidad08 maternais. O homem da roça. embora
freqüentemente lhes aplique indiferentemente os mesmos nomes. sabe perfeitamente distin·
gul-los. o que aliás é fácil. O "pássaro prt to", q_ue nos Beitrage (vol. Ili, pág. 1~08),
.vem descrito como Icterus unicolor Llcht., é maior e tem plumag~m negra, lustrada
de azul-ferrete; o "chupirn" ou "vira" é menor. menos denegrido e, quando adulto,
é-lhe no sexo masculino a plumagem realçada por intenso. brilho violáceo. A graúna do
nordeste é apenas uma raça geográfica do pé,88aro prêto, avantajada em tamanho.
(569) VolaUnia jacarina jacarina (Llnn.).
Foi anuncia$io ao mundo cientifico
por Ma regrave ; "serrador ". "tlslu ", "plnéu ". " saltador ". etc., da linguagem TUlgar.
Destes nomes, o segundo é onomatopaico, os outros derivam do hábito q•e tem o
passarinho, tão comum nos caplnzais, de saltar verticalmente do lugar em que se acha
pousado, proferindo o· seu canto caracterfstlco, "tlsiu ", e voltando em seguida a.o mesmo
Esta manobra, com freqüêncla repetida, lembra os movimentos alternativos
ponto.
de uma serra vertical.
Fringüla nitena, além de posterior ao de Llnneu, é nome
sob que Gmelln, em sua edição da obra do último, confundiu o pássaro brasileiro
com outro Inteiramente diverso, natural da Africa.
.
(570) Corvphospingus pileatus püeatus (Wled), muito aparentado ao "tico-tico rei"
(Corvph. cuculatus (MUll.)), do Brasil meridloeal e central.
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ESTADA .EM BARRA DA VAREDA ·E VIAGEM
ATÉ AOS CONFINS DA CAPITANIA
DE MINAS GERAIS
Descrição da zona. - Angicos. - Vareda . - Criaçã·o do gado no sertão. - Os vaqueiros. - Tamburil. Ressaca. - Ilha. - Pôrto aduaneiro de Minas. - Os
Campos Gerais. - Descrição de seu aspecto físico e considerações a respeito. - Caça da ema e da seriema.

O vale de Barra da Vareda tem pouca profundidade e é, do lado
de sudeste, cortado pelo rio Pardo, que nesse ponto recebe o riacho
Vareda, do · qual tomou o nome. Nesse lugar, o sr. capitão Ferreira
Campos, nascido na Europa, mandou derrubar a mata e fazer . plantações, em que cultiva mandioca, milho, algodão, arroz, café e todos os
demais prodµtos do país•. Vêem-se ainda, ao lado de tais plantações,
consideráveis espaços ainda incultos, cobertos de capinzal alto e ressequido, onde surgem, aqui e ali, moitas e arbustos, traindo o caráter selvagem próprio dos países áridos da zona tórrida dos dois hemisférios;
o seu aspecto lembra, assim, as solidões ·da África e da índia, menos
ricas em grandes florestas que a América Meridional.
Para aproveitar esses campos incultos, o proprietário tem cons- ·
tantemente necessidade de um considerável número de negros. A
riqueza de um lavrador brasileiro consiste em seus escravos, e as somas
que retira do produto de suas colheitas são logo empregadas na compra
de mais escravos. Esses são tratados geralmente com doçura, e, em
Barra da Vareda, são muito bem alimentados. Na hora do maior
calor do di3:, levam-lhes nas roças em que trabalham grandes vasilhas
do melhor leite, e dão-lhes em abundância excelentes melancias, muito
refrescantes. Proprietários que possuem cento e vinte escravos, ou mais,
( *) Planta-se pouca cana-de-açúcar e a pequena quantidade que se colhe é quase
t oda empregada. .J)Q .. f a brico de aguardente.
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moram comumente cm casas de barro e, como as pessoas pobres, vivem
de farinha, feijão preto .e carne seca. Raramente pensam em melhorar
o seu modo de vida, que os bens de fortuna não tornam mais alegre.
Neste sertão, o resultado que se tira da agricultura fica muito aquém
do produzido pelo gado, que nêle se cria. O meu generoso hospedeiro,
por exemplo, criava nos campos recentemente explorados de sua
propriedade consideráveis rebanhos de bois e cavalos; os primeiros
são guardados por rapazotes pretos, e voltam à tarde para a. fazenda,
onde os fazem entrar num grande curral, para a ordenha das vacas.
Vi aqui, pela primeira vez, como se cria gado no sertão, assunto sobre
o qual falarei detalhadamente mais adiante; pude também travar conhecimento com os homens encarregados de guardar o gado; são os
vaqueiros, ou campistas, como . os chamam em Minas Gerais, vestidos
de couro de veado da cabeça aos pés. Essa vestimenta parece extravagante à primeira vista, ·mas é muito .adequada, pois esses homens
têm muitas vezes de correr atrás do gado, que foge atravé.c; dos arbustos
espinhosos e das caatingas, ou então são obrigados a fazê-lo passar
no meio delas para reuni-lo. A sua vestimenta consta de sete peças
feitas de couro de veado, como se vai ler•~n. O chapéu, pequeno e arredondado, com abas estreitas, e alargado atrás para formar uma pala
que abriga o pescoço; o "gibão" ou jaqueta, . aberto na frente, por
baixo do qual está o "guarda-peito", largo pedaço de couro· que desce
até a barriga; polainas ou "perneiras", por debaixo das quais estão
as botas munidas de esporas. Uma vestimenta dessé gênero dura
muito tempo, é fresca, leve, e defenQ.e dos espinhos e das pontas dos
galhos. O vaqueiro, montado em bom· cavalo sóbre.uma sela acolchoada,
leva J!la mão uma l'?nga vara. cuja extrem.i dade é guarnecida por uma
ponta de ferro i:ombuda, com que afasta ou abate os bois furiosos;
às vezes, leva também um "laço" par~ pegar os animais mais bravios.
Na vinheta n. 0 17, anexa a este . capítulo, vêem-se dois homens com
esta roupa original, justamente no momento em que procuram derrubar um boi. Cada fazenda de gado tem um número suficiente de
vaqueiros, entre · os quais vêem-se negros, mulatos, brancos e algumas
vezes índios. São geralmente bons caçadores, exercitados em perseguir e
combater, com grandes cães educados para isso, as onças, ~u os grandes
felinos que costumam escolher a sua morada na vizinhança dos grandes
rebanhos. O proprietário da fazenda envia, de acórdo com as . neces( *) Do couro do "veado matelro" (G'-"Uupita de Asara) , que é mais forte,. faz-se
comumente · o paletó.
O "veado catingueiro" (Guazubira de Azara) dá as vestimenta&
·
mais leves.

· (571 ) O autor, preciso como sempre em suas Informações, especifica em nota
os veado11 cujo couro usavam os vaqueiros na confecção de sua característica Indumentária. Esse pormenor não permite duvidar de que, por aquele tempo, os sertanejos se
pudessem dar ao luxo de empregar matéria prim~ aparentemente tão cara; hoje, porém,
o couro de boi deve ter substit uído, em tod a parte. os couros de veado. Não obstante.
na Bahla, há sítios em que, senão o "veado mateiro " ou " guatapará" (Mazama
americana (Erl. ) ), pelo menos o catingueiro (MCPZama simplicicornis (llllg.)) se multiplicam
ainda em notável abundância (Cf . O. Pinto, Rev. Museu Paul ista, XIX, pág. 10).

DE VAREDA AOS COKFINS DE MINAS

393

sidades, os seus vaqueiros aos diferentes pontos de seus domínios em que
estão os animais; geralmente, por isso, abrem várias fazendas de gado,
onde alguns de seus vaqueiros vivem separados do mundo, levando uma
verdadeira existência de solitários.
Há também sempre em Barra da Vareda algun1as famílias de
índios Camacãs, que trabalham me.diante um certo salário;· são empre-·
gados, sobretudo, na derrubada das matas ou em caçar na floresta.
Têm ainda por hábito tirar das plantações do proprietário o que lhes
convém; o capitão Sr. Ferreira é bom demais para impedi-lo'. Cobrem-se
com algumas vestes, sobretudo camisas, e as mulheres usam aventais
de retalhos de algodão. A maioria havia sido batizada, e alguns traziam uma cruz vermelha pintada com urucu, na testa; as mulheres
mostravam semicírculos pretos pintados entre os seios, e outros riscos da
mesma cor no corpo e na face. Preparam a tirita vermelha em bastões
. compridos que parecem com as tabletes de tinta da China, preparados
esmagando a casca vermelha do caroço de urucu.
Encontrei entre · esses índios 'Üin velho que dnha . os cabelos ·grisalhos, porém o corpo forte e robusto; entendia a língua dos portugueses e .com estes vivia. Havia matado, tempos antes, um de seus patrícios que havia servido aos portugueses, quando estes andavam em busca
de Camacãs nas florestas; foi na época em que, · no deplorável zelo
de constranger a ferro e fogo os selvagens a abraçar o cristianismo,
e se deixarem batizar, enviavam-se destacamentos· armados às florestas. Um desses bandos, guiado por u~ índio desertor, enveredou
por esta região. .Os Camacãs fugiram em toda~ as direções; mas o velho
de que acabo de falar, que se achava entre eles, seguiu à distância os
portugueses durante muitos dias, e, sem ser percebido, quando estes
voltavam para as suas terras, ·aproveitou uma ocasião favorável para
atravessar com uma flecha no peito o pérfido compatríci<?. Esse Tell
brasileiro pregou na terra com \'árias flechas o corpo dD traidor, e ainda
hoje se orgulha de tal façanha. ·
O Sr. capitão Ferreira Campos me acolheu da forma mais amigável
possível, juntamente com a minha numerosa tropa, obsequiando-nos
generosamente com víveres e excelente leite, provisões essas extremamente raras até então, e ·fornecendo grande quantidade de milho para
os nossos animais. Teve ainda· para comigo a especial amabilidade de
mostrar-me as suas vastas plantações, onde o arroz e o milho tinham
sofrido um pouco com a seca. Eram sobretudo conside.ráveis as proyisões
de milho e algodão. Havia, en~re outras coisas, 91 arróbas de algodão
embalado em grandes sacos . quadrados de couro, prestes a serem expedidos para a Bahia.
Os couros de boi, tão comuns no sertão, pertencem ·aqui ao
numero dos objetos de primeira necessidade. São cortados em tiras,
com que ~e fazem cordas e correias, e servem também para cobrir a
carga dos animais. O gado dessa região é grande e gordo, dando, por

394

VIAGEM

AO

BRASIL

conseguinte, couros muito grandes. Um couro de muito boa qualidade
ctista 3 a 4 florins. Só se matam bois raramente, e para o consumo dornéstico; porém muitas boiadas são mandadas para vender na Bahia conduzidas por vaqueiros a cavalo. Um boi grande vende-se por 7.000 réis;
na Bahia custa mais caro. Os propr~etários convizinhos fazem em
comum as suas remessas.
Passei aqui algum tempo, não só para melhor inteirar-me da criação
· do gado nessa zona, como para conhecer as curiosidades histórico-naturais
dessas regiões aluis, que por muitos tí~ulos se parecem com as do interior
da capitania de Minas Gerais. Encontrei entre os mamíferos uma
espécie de Càvia• ainda não descrita, o "mocó", pequeno animal do
tamanho de um coelho, que vive sob os· amontoados de pédra do rio
Pardo, no alto Belmonte, no rio São Francisco e em outros lugares
semelhantes. Um camacã, que mandei à caça, trouxe quatro destes
animaizinhos, cuja carne é boa para comer. Koster diz que o mocó
vive no sertão do Açu572 e que é uma espécie de coelho57
Entre as aves havia muitas espécies interessantes e para nós desconhecidas, que vivem nas montanhas de Minas Gerais, particularmente
as do gênero M:yothera de Illiger, e diversos passarinhos granívoros,
entre os quais Loxia torrida, lineola ou crispa (sem penas crespas no
abdômen todavia),. Pyrrhula misya Vieillot, Fringilla nitens, Emberiza
brasiliensis Linn., Fringilla pileata, o "Chingolo" e o bicudo azul-celeste
("Gros bec bleu du ciel"), de Azara, além de outros574.
· As nossas coleções de botânica foram enriquecidas de várias
espécies de g~amíneas, lindos fetos (Filix) e algumas plantas de belas
flores, entre as quais distingue a Allamanda cathartica, de grandes flores
amarelas, que em alguns lugares era muito comum, formando tufos

ª.

(*)

Cavia rupeatril, de que dei uma curta descrição em "lsls" (ano 1820, tomo 1).

(572) Henry Koster nascido em l>ortugal, filho de lngléses. velo para o Brasil
em 1809, fixando-se .em Pernambuco, onde Fesldiu largos anos, ocupando-se de trabalhos
agrícolas. Viajou também pelos Estados vizinhos do Nordeste, Inclusive no Rio Grande
do Norte, onde fica o sertão do AÇu, a que o texto de Wled se refere.
Koster
compôs sobre sua permanência no. Brasil um copioso livro, traduzido depois em várias
Hnguas, e tido como um dos mais fiéis e minuciosos depoimentos sobre o que era· então
a sociedade e a vida naquela parte do nosso pafs. Cf. Alfredo de Carv!llho, Bibl. EzóticoBrasi leira, III, págs. 10• e 111.
(573) O "mocó", Keroclon rupestria (Wled), parece-se multo com a " preá " ; é,
porém, pouco maior do que esta·. e vive de . preferência no interior seco e pedregoso dos
Estados nordestinos, do norte da .Bahia. ao Piauf.
(574.) Segue a identidade destes pássaros, retificada a determinação e posta em
harmonia com a nomenclatura vigente:
Lo:ria torrida Scopoll = Orvzobonu angolenria (Linn.), vulgarmente "curió" ou
" avinhado".
L. lineola Linn., ou crispa MUll.
Sporophila lineola (Llnn.), conhecido vulgarmente, como outros, por "papa-capim " ou "coleira " ("bigodinho" em São Paulo).
L. misyá. VJelll., que Wied viria a considerar slnõnimo do precedente (ct. Beitrilge,
III, nág. 577), corresponde a Sporophüa americana (Gmelin), espécie amazõnica, referida
às vezes sob Bporophila lineata (Gmel.) .
Fringilla mtem Gmel.
Volatinia jacarina (Linn.), vulg. "serrador" ou "tlsiu", etc.
Emberiza braftliemil Gmel.
Sicalil flaveola. flatJa. (MUiler), "canário da terra ".
Fringilla pileata Wled
Corvphospingua pileatw (Wied ), "tico-tico rei".
"Chlngolo", Azara = Zonotrichia capenaia matutina (Llcht.), "tlco-tlco".
"Gros bec bleu du ciel"
Ct1anocompsa cyanea cyaMa (Linn.), vulgarmente "azulão"
ou "bicudo azul ".
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no meio dos rochedos. Encontramos também uma Cassia magnífica
de copa cônica muito basta; estava enfeitada com uma profusão de
longas girândolas de flores cor alaranjado-escuro, muito semelhantes à
do castanheiro da índia (Aes<;ulus)• . Essas árvores contribuíam
infinitamente par~ embelezar as moitas e as pastagens, de colorido sombrio e pardacento na parte restante.
No dia 5 de fevereiro, despedi-me do Sr. Ferreira, que tão genero.sarnente nos dera hospitalidade e parti de Barra da Vareda. A pouca
distância d~ casa, entra-se numa mata de 3 léguas de extensão,
. çu jo solo se eleva insensivelmente. As montanhas dessa região elevada são suaveine~te arredondadas e anunciam a vizinh~nça das pla. nícies amplas e das altas serras, que ocupam grande parte do interior do
Brasil. Era para nós bem salutar respirarmos o ar seco e saudável dessas
alturas, depois de termos por tanto tempo lutado penosamente contra a
febre nas florestas úmidas da costa. No sertão, não se tem mais
que temer êsse mal que esgota as forças: os rios correm aí, rapidamente, sobre pedras, sem se misturarem com as plantas c-:>rrompidas
dos pântanos; cujas emanações produzem, ·nas florestas da costa,
um ar úmido e pouco saudável. O próprio leite, principal produto
das zonas de criação, ocasiona freqüentemente, nos lugares baixos e
úmidos, indisposiç9es e febres. Porém, nas regiões elevadas, não faz
mal nenhum e alimenta grande número de homens, cujo corpo robusto
e boa aparência provam que o ar aí é saudável, e seu modo de vida bom.
A vegetação de Barra da Vareda, como todas as das regiões elevadas,
não é mais constituída de matas virgens, mas sim uma caatinga
das mais altas porém. Grande número de árvores e outras plantas
estavam em flor, entre outras, bignônias das mais belas cores, uma
árvore da família das malvas• •, com flores escarlates, e que constitu~rá um gênero novo; uma trepadeira da classe Diadelphia) de flóres
cor de carmim claro•••; gr(!nde quantidade de beija-flores da espécie
Trochilus moschitus. Linn.674 , com o alto da cabeça .vermelho e o peito
dourado, rodeavam as flores .zunindo. Em vários pontos da floresta
há lagoas cobertas de grande5 caniços, enquanto outros são inteiramente descampados, pois as árvores tinham sido queimadas, a fim de
que o solo produzisse capim para o gado. ·Esses sítios não tardam em se
revestir de altas samambaias (Pteris. caudata), cuja fronde, disposta horizontalmente, apresenta um aspecto singular. Ao sair da floresta; deparam-se-nos lindos prados verdejantes, cuja cor, malgrado a secura
da estação, era · tão fresca como a dos prados europeu·s. A sombria
( *) Esta bela. Cassia forma uma espécie nova, a menos que
descrita na monografia dessas plantas publicada em Montpellier.
(Suplem.) Cassia. excelsa, Schrader, op. clt., pág. 717.
( **)
(Suplem.) Schouwia. semiserrata, Schrader, op. cit., pág. 717.
(***) Suplem.) Clitoria. coccinea., Schrader. op. cit., pág. 717.

tenha

sido

(574) Chrysolampis mosquitus (Llnné, 1758) . Como dá a entender o nome lineano,
é um dos nossos menores beija-flores e também, seguramente, dos mais belos.
Ocorre
em quase todo o Brasil setentrional e central, do Espirito Santo para o norte. .

396

VIAGEM

AO

BRASIL

mata que cerca essa viridente planície realça-lhe agradavelmente o
efeito; um variegado bando de jumentos pastava com os seus .potrinhos no meio do capim alto, fugindo à chegada inesperada da nossa
tropa.
Viam-se, à orla da mata, árvores de 20 a 30 pés, cujas flores indicavam pertencerem elas à classe Syngenesia. Os trechos cobertos de
mata alternavam com os campos, no fundo dos quais havia pequenas
lagoas. Entre as novidades que chamaram a nossa atenção nessa
região, citarei os cactos. De todos os lados eles se erguiam, isolados, por vezes a uma grande altura; seu caule, anguloso e coberto de
espinhos, é lenhoso na parte inferior, onde ainda se distinguem os
vestígios das arestas que o caracterizàm quando novo, e são sobretudo
claramente visíveis nos galhos ramificados em forma de girândola e
agora carregados de frutos redondos. Esse cacto parece ser hexagonus
ou octogonus; tem flores muito grandes e brancas na ponta dos ramos,
e os frutos são avidamente comidos por uma espécie ainda não descrita
de papagaio, o periquito de barriga alaranjada, a que chamei Psittacus
cactorum•t:'>16 • Ele devora a polpa do fruto, que é de um vermelhosangue, ficando com o bico dessa cor. Algumas grande~ árvores da
Cassia de flores amarelas, ofereciam vivo contraste com as formas rígidas
dos cactos.
De uma lagoa, por entre o gado que pastava, levantou vôo o
grande jabiru (Mycteria americana)t576; a esta grande e bela ave,
a . mais rara entre as grandes pernaltas da região, chamam aqui
"tuiuiú". Quando voava, com sua plumagem de uma alvura deslumbrante, no seu longo pescpço estirada distinguia-se o colar vermelho que o caracteriza. Pouco depois, voaram em bandos .o pelicano
silvestre (Tantalus loculator .Linn.)IS7 7 e a cegonha (Ciconia. americana)518, ambos aq~i chamados também jabirus. Todas ·essas aves
>ão grandes e têm a plumagem branca, motivo. pelo qual os brasileiros
(* ) Psit tacua ca ctorum.
Comprimento o polegadas e 8 linhas; envergadura daa
asas 15 polegadas e poucas linhas; cauda alongada e cuneiforme; todas u parle8
superiores de uma coloração verde-vivo, misturadas com um . pouco de cinzento-pardo no
alto da cabeça e parte posterior do peseoço; · bochechas, mento e garganta cln1entoazeltonados, passando gradativamente para esta última cor ao aproximar-se do peito;
peito, flancos e barriga, até o uropfglo, alaranjado vivo; rectrlzes. um tanto azul celeste
na ponta e na barba Interna; cauda. verde claro; penas médias de cor baça. todas
amareladas na porção Interna.
(Suplem. ) K u HL, por engano, em seu ConJtpectus psittacorum, pág. 82, colocou essa
ave entre os papagaios de cauda curta, quando a sua cauda. é longa e cuneiforme.

(575) Aratinga cactorum cactorum (Kuhl, 1820). Como se vê, o nome especifico,
altamente expressivo. f oi criado por Wied ; entretanto, em nomenclatura. sua paternidade
é atribufda a Kuhl que, embora se baseasse nas Informações e nos exemplares do primeiro,
pôde dar a lume o seu t rabalho (Ccmspect-us P8itta corum, pág. 82), antes do último.
·(576) Jabiru mycteria (Licht.), já mencionado anteriormente. Vê-se que o nome
trivial "jabiru " era, na região percorrida por Wied, usado indiferentemente para as
três cegonhas indígenas, a saber o " tuiuiú ", o " cabeça-de-pedra" e o " tabulalá" .
Cf.
nossa nota anterior a respeito.
(577) Hoje Mycteria americana (Li nn .)), nome antigamente atribui<lo ao "tululú" (ct.
Rev. Museu Paulista, XXII, pág. 40).
(578) E uxenura ualeata (Molina). Ciconia maguari Gmelln é nome posterior ao
dado pelo autor chileno.
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as confundem umas com as outras e, como não é costume matá-las,
os próprios caçadores experimentados não as sabem distinguir com
exatidão. A significação dos nomes. de animais dados por Marcgrave
refere-se geralmente ao norte da Bahia e Pernambuco.
Nesse trecho da mata, a voz muito forte de uma ave desperta
a atenção do caçador, que caminha pela planície descoberta. Inúmeras curicacas (Tantalus albicollis)• 679 voam em bandos, sarapintados
de preto e branco, e passando por cima das baixas colinas vestidas
de vegetação rasteira, dirigem-se às lagoas, charcos e pastagens em que habitualmente vivem. Essa ave tem aqui a denominação pela qual Marcgrave a des.i gna em sua História N aturai do Brasil. Pode ser reconhecida, no vôo, pelo seu pescoço branco e suas asas pintadas de preto, assim
como pôr sua voz forte, diversamente modulada e de modo algum desagradável. Obser.vam-se também aqui, às vezes, ·b andos de colhereiros
(Platalea ajaia Linn.) 580 voando, que vão de uma lagoa a outra, e
que são notáveis pela sua bela cor rósea.
Tódas essas aves, extremamente assustadiças, voam logo que
avistam o homem, e vão de novo pousar nos campos, no meio dos cavalos e dos bois; mas nada têm aí a recear, pois o vaqueiro, se muitas
vezes as .espanta passando por elas a cavalo, nunca lhes aponta a espingarda. Vivem 'confiantes entre os animais que pastam e, ao lado
deles, procuram tirar fraternalmente o alimento dos prados e dos pântanos; só fogem do homem, que, na natureza, se constitui o mais
cruel dos tiranos para perturbar-lhes a paz e harmoniaõ81 •
Penetrando-se mais além, entre os prados e os maciços de floresta, depara-se uma região mais aberta e unida. As vastas pastagens do planalto, em que então viajávamos, eram aquecidas pelo sol
do meio-dia, cujos · raios pareciam tanto mais ardentes, quanto eram
refletidos em inúmeras pedras. Ao cair da noite chegamos a Angicos,
nome de uma velha habita~o em ruínas, construída na mata, a pouca
distância duma lagoa. O capitão Ferreira, proprietário dessas pastagens, nela habitara outrora.
Esse local é conhecido como o último em direção à costa, ou o
mais oriental dos em que se encontra comumente a cobra de chocalho,
(*) Considerou-se geralmente a "curicaca " de Ma.regrave como Tanta.Zus locutator
de Linneu, a.té. que Licbtenstein · retificou tal erro, explicando a obra. de Marcgra.ve
· segundo os desenhos origina.is que ele descobriu.
Apesar -de todos os meus esforços,
não pude obt'er essa bela. ave, que se nos mostrava. todo dia em pequenos bandos e
parecia. ter o corpo escuro, ou mistura.do de préto, e o pescoço esbra nquiçado. Tudo
la80 confirma que a "curikate" do sertão da. Bahia e a. "curicaca" de Ma.regrave são
uma e mesma ave.

· (579) 'Jlheriltictu catidatw caudatw (Boddaert). vulgarmente "curicaca" (o autor
eacreve "Kurikake"), é ave ainda frequente no Brasil central e muito especialmente nos
pantaniµs mato-groMenses. Cf. Rev. Muaeu Paulil!a, XVII, 2.• parte, págs. 699 e 716.
(580) Ajaia ajajà (Lino.), "colhereiro" ou "aja.já.", grande pernalta de bico achatado
em colher, plumagem branca tingida de róseo, encontradiço nos banhados de Mato-Grosso,
na. Amazônia e em alguns pontos do litoral marítimo (Maranhão).
(581) Propoeiçlo cruel e desalentadora, cuja veracidade assistimos, infelizmente,
acentuar-se dia a dia.
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cobra casravel 582 dos portugueses. Só se conhecia anteriormente, na
América Meridional, uma única espécie desse gênero pertencente à
América, sobretudo, à parte setentrional desse continente. Humboldt deu-nos a conhecer duas espécies novas• 583 •
Desse ponto,
tomando-se a direçãO" de Minas Gerais e do interior do Brasil, a cascavel
se torna cada vez mais con1um; encontram-se freqüentemente algumas
muito grandes, sobretudo nas caatingas ou matos baixos, e nas moitas
pedregosas dos campos. Esse preguiçoso réptil não abandona sua morada dias inteiros, e volta espontaneamente ao lugar que para isso
escolheu. Assim é que tem acontecido, ao passar um rebanho diariamente pelo mesmo lugar, ser mordido cada vez um boi, que vinha a
morrer em conseqüência do ferimento; com a atenção despertada por
esse fato~ examinou-se o caminho seguido pela boiada e se achou quase
sempre a cobra tranqüilamente enrolada, sern dar m1:1ito trabalho para
matá-la. No que respeita ao veneno, a cascavel e a surucucu nada ficam
devendo uma à outra. Encontram-se ambas nessa região, da mesma forma
que a jibóia (B oa constrictor), porém não é conhecida a sucuriúba; esta é
n1uito mais comum em :Niinas Gerais, segundo me convenci à vista
das enormes peles de tais serpentes que daí me enviaram•·• .
Os cerrados de Angicos alimentam uma quantidade de espécies
diferentes de aves, com particularidade periquitos e melros pretos. A
casa em ruínas, em que passamos a noite, estava repleta de borboletas
crepusculares (Hesperia), sem importância, que voavam em tão grande
número que não se podia fugir à sua importunação; eram elas perseguidas por grandes rri.orcegos, que também volteavam, guinchando em
torno de nossas cabeças.
Deixando Angicos, percorri quatto léguas antes de chegar à. fazenda
de gado do capitão Ferreira, chamada Vareda. Nesse caminho encontram-se a princípio campos extensos, ou sejam planícies cobertas de capim ressequido, com pequenos arbustos de permeio. A vista procurava
aqui em vão um ponto agradável .em que pudesse repousar, pois só se
viam moitas acinzentadas e verde-escuras, e as girândolas dos altos cactos
espalhadas por todos os lados, contribuindo para dar à paisagem u~a fi.
sionomia hirta e fúnebre. Passamos assim por imensos prados que só
·tinham por limite o horizonte, e nos quais pastavam bois e cavalo"s, atorme_n tados em pleno dia por enxames inumeráveis de moscas de Jerrão·
(*) Crotalw loeflin(li e C. cumanenaú.
Vide Hm11BOLI>T, AbAandlunqen atu cUr
Zoologie unà vergleichenàen Anatomie, t. II, p . 1.
(**) A "Boa" de que fala EscHWEGE em seu Journal von Brcuilien, (2." parte,
pág. 276). sob o nome de "Sucurlú ", sem dúvida que não é Boa constrictor mas sim
Boa A naconda, Daudin. O autor pretende também que muito se tem exagerado o perigo

da cobra de chocalho ( p arte 1, pág. 15 ).
(582) No original, "Cobra Cascavella".
(588) As serpentes com cauda terminada em chocalho (crepltáculo), formam a
subtamma Crotalinas, uma das duas em que se divide a familia das Crotálidu, a que
pertencem t odas as cobras venenosas br asileiras de dentes canaliculados (exclufdas portanto
as "corais"). São representadas no Brasil pelo gênero único Crotalus Linn., com uma só espécie, a "cascavel ", C. t err ificua (Laurentius), e várias no Centro e Norte-América. Cf . AfrAnlo
do Amaral, M emórias ào lnat. Butantan, XI, pág. 217 e seguintes. Cf. a nota 88'.
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(mutucas)5ª4 , ou então por matas de pouca altura, e planícies cobertas
de capim baixo e muita pedra. Pela primeira vez, avistamos nessas
planícies o "pica·pau do campo" (Picus campestris)•58\ que só habita
as terras altas do interior do Brasil, mas se estende em quase tóda a
largura da América l\1eridional, e que Azara foi o primeiro a descrever
entre as aves do Paraguai. Vive especialmente de térmitas e formigas,
que são extrema1n ente abundantes nessas planícies. Encontram-se, nas
florestas e p astagens, grandes montículos de forma cônica, formados de
barro amarelo, tendo às vezes 5 a 6 pés de altura, obra das térmitas.
Nos terrenos abertos, ou "campos", a forma déles é ordinariamente um
pouco mais achatada••. Ninhos semelhantes, de forma arredondada
e cór n egro-p ardacenta, acham-se suspensos aos grandes ramos das
árvores, e cada caule de Cactus sustenta um ou vários deles. O referido pica-pau pousa sobre esses ninhos e bate n eles com o bico; é
por isso muito útil nessas regiões destruindo esses insetos prejudiciais,
que no Brasil constituem o maior flagelo da agricultura. Esses insetos
destruidores enquanto constroem suas galerias por cima e por baixo do
s9lo, e, dentro da terra, levam-nas até às p aredes das h abitações humanas,
são p erseguidos nesta região por numerosos inimigos. Assim é que os
tamanduás (!11yrmecophaga), os pica-p aus, as Myotheraõ86 e vários
outros animais, vingam os lavradores cuja colheita inteira é devorada
às vezes por esses minúsculos e terríveis inimigos. É bem verdade que
eles n ão cau sam nas pastagens do sertão e nos extensos "campos gerais"
tão grandes danos como nos lugares cultivados, pois os seus habitantes
se ocupam principalmente com a criação de gado. Aí são mais para temer
as secas e a falta de chuva, flagelos estes que h avia três anos consecutivos vinham causando prejuízos incalculáveis.
A . tardinha cheguei, sob uma fortíssima chuva, . à fazenda da
Vareda, onde os vaqueiros se achavam ocupad os em mungir as vacas,
que tinham acabado de fazer entrar no curral587 • Todas as tardes
trazem do pasto certo número de vacas; depois deixam mamar bezerros,
que estiveram presos durante o dia todo num pequeno cercado.
E' um defeito da criação de gado no sertão da Bahia, e que não se
verifica, em Minas Gerais. Nesta província, ao que parece, soltam-se
as vacas sozinhas, levando-se os bezerros para um pasto diferente;
(*)
(**)

P icus campestris, " Les Cbarpentie r des cha mps", A ZARA, Voyqge, etc., t . IV, p. 9.
Vide EscHWEGE, Journal v on Brasilien, pág. 109.

(584) " Motuca " ou "Botuca '', nome vulgar das moscas hema t ófagas da famOia
dos Ta bânidas, ricamente representada no Brasil.
(585) Ool apt es campestris campestris (Vieillot), ma is conhecido nos Estados do
Sul pelo nome da. "chã-<!hã ", imitativo de sua voz, forte e característica. No nordeste,
a partir do norte da Bahia, é substituido por uma raça levemente diferenciada, a qµe
Swa inson deu o nome de C. campestris chrysost ernm .
(M~6)
O ~ên ero Myothera Illiger (1 811 ), relegado atualmente à sinonimia de
F ormicarius Bodda ert (1788), enfeixava nos tempos de Wied a maior parte das Formlcarfidns mais típicos, habitantes das matas, em cujo solo procuram ordinariamente o
seu sust ent o. Estão nesse número as "tovacas" (gêneros Grallaria, Chamaesa, etc.), o8:
" pintos do ma to " (Formicarius, etc.) , os papa-taocas" ( P11riglena, etc.).
(1S87) N'' original lê-se sempre "Coral ".
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mas, ao cair da noite, junta-se o gado todo no curral. O modo de tratar
do gado selvagem no sertão da Bahia é, sob outros aspectos, bem mais
atrasado do que em Minas Gerais, onde o gado é manso, e as fazendas
são fechadas por cercas e valos, pelo que, para pegar as vacas, ..apenas
· se faz necessário o uso do laço, atirado nos chifres. Aqui, pelo contrário,
o gado é perseguido a cavalo através dos campos e matas, e, muitas
vezes, é necessário defender-se a gente dos seus ataques com uma.
vara. O gado de Minas Gerais é mais corpulento e dá mais leite,
e, por conseguinte,· mais queijo para ven~er; aí não se matam os vitelos,
mas, para fazer a separação da caseína emprega-se em vez de labfermento de vitelo a de anta (Tapirus), de tatu canastra ("Tatou
géant" de Azara), de veado, ou de porco. Para que a raça do gado não·
se abastarde, manda-se vir sempre um touro de outra fazenda e
não se deixa que as vacas fiquem prenhes antes do seu quarto ano.
No Brasil não se sabe fabricar manteiga; aliás o calor impediria que
essa se conservasse e o alto preço do sal muito a encareceria. As regras
mais conhecidas da criação do gado não são seguidas neste sertão.
Os vaqueiros, ou antes os "campistas" de Minas, têm a sua tarefa
bem mais facilitada do que os do sertão, e não usam as'vestes de couro
indispensáveis a esses.
A situação de Vareda, no meio de uma vasta planície, rodeada de
pequenos morros cobertos de caatingas entremeadas de lagoas onde
se vêem jabirus, tuiuiús, curicacas e colhereiros, não é nada desagradável,
embora seja comumente fustigada pelos ventos. Em todas as planuras
do sertão, e tanto mais quanto mais próximas dos "campos gerais"
de Minas, Goiás e Pernambuco; o ar é muito purificado pelos ventos,
motivo pelo qual desde que se ultrapassa Barra da Vareda, não reinam
mais febres; mas o viajante, que se tinha acostumado com o calor, acha
que as vestimentas leves, bastantes até então, não ·só se tornaram insuficientes para protegê-lo contra o frio das manhãs e das noites, como
até durante o dia, não são devidamente quentes. Assim, depois de nossa
chegada a ·vareda, começamos a sentir os sintomas de defluxo, os quais
todavia desapareceram logo que nos fomos, aos poucos, acostumando
com a temperatura mais fresca.
A 8, pela manhã muito cedo, deixei Vareda e continuei minha
viagem, a princípio através de brejos repletos de junco baixo, onde
nidifica o pato de crista•6ss, e depois por entre matas de pequena
( *)

"Le Ca nard à Crête ".

AZARA ,

V avaqea, etc., vol. IV' pág. 881.

.

(588) Trata-se, com segurança, da mesma espécie que Azara descreveu ~b o nome
de "Pato crestudo" ("Le Canard à Crêt e") , na ediçã o de Sonninl, base de. A-nas
carunculata Licbt., 1819. Na última página de seus B eitrliqe (vol. IV, pág. 9•'2) lamenta
Wied não ter podido obter exempla res da ave, cujo nome popular, "pato de crista",
consigna todavia. A a pelação que lhe cabe em nomenclatura clentffica é Barkidiornu
B11lvicola Iher. & Ihering (1907) , subst ituto. do de Lichtensteln, já anteriormente usado
para outra espécie por Vleillot (181 6). Ocorre da Argentina ao Amazonas e é relativamente comum no Nordeste (Maranhão, Plauf, Ceará) onde o conhecem também pelo
nome de " putrião " (teste Pompeu Sobrinho). Já Ma rcgrave, aliás, o havia descrito
sob a designação t upl de " pecati Apoa ", que justamente s ignifica. "pato de c rista levantada.", segundo Rodolpho Garcia (Bol. Muaeu Nacional, vol. V, n .0 a, pág. 7).
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altura ou de pastagens ressequidas. Muitas novidades para a história
natural se nos foram qeparando; contentar-me-ei em referir uma
espé.cie nova de capr.i mulgo, aqui chamada "criangu"•589, que voa durante o dia e costuma pousar nos pastos, junto dos cavalos e bois.
Como, durante o percurso feito nesse dia, encontrássemos muita
mata e muita .caatinga, grande número de plantas interessantes
foram vist.as por nós; diversos pássaros c~noros animavam de novo
os bosques, entre outros uma espécie de melro que ainda não tínhamos
encontrado, o "sofrê" (Oriolus jamacaii, Linn.)IS9o, de plumagem parte
alaranjado-vivo e parte preta, cujo canto é extremamente agradável,
pela diversidade e mudança de tons. Pousados, em grande número,
numa ·árvore frondosa, ôfereciam à vista magnífico quadro.
A Senhora .Simoa, proprietária duma fazenda em Tamboril,
aldeia situac,la na· ·região montanhosa a que chegamos de tarde, deunos hospitalidade em sua casa, agradavelmente situada num vale coberto
de mata.s, no Riac.h o da Ressaca. Fomos aí observados com muita curiosidade, pois asseguram-nos que nunca até então se havia visto ingleses;
porém nada nos faltou e fomos alojados, em companhia de uns viajantes brasileiros, numa grande sala, onde armamos as nossas redes.
A.o cair da noite, todos os convivas se reuniram para entoar ladainhas,
segundo o costume da terra; nessas moradas solitárias, ou fazendas,
costuma haver uma sala com um cofre ou um armário, contendo algumas
imagens cie santos; os moradores se ajoe'fham diante dessas imagens para
fazer orações. Não ouvi falar, aqui, de padres,. que vão de um lado para
outro com um altar, como Koster encontrou no sertão do Ceará••.
(*) Caprimulgu1 diurnw: ave de corpo entroncado e cabeça volumósa; comprimento dn. fêmea, dez polegadas e duas Unhas; envergadura das asas. vinte e sete
polegadas; íris cór-de-café; partes · superiores agradavelmente misturadas de brunoacinzenta.do. amarelo-ruivo e pardo-escuro; grandes manchas escuras com largos borc\os
amarelo ruivo, e, na cabeça, pequenos pontos da mesma coloração espalhados; penas
escapulares com a mesma po~tuaÇlo; as manchas escuras apresentam cercadura amarelo
ruivo: rala amarelo-claro quaae tmperceptfvel acima dos olhos; men~ amarelo pâlldo,
listrado transversalmente de clnsento caatanho, larga mancha tranaversal branca na garganta:
as cinco primeiras penas das rêmlges pardo-escuras, com uma faixa transversal branca
no melo; cauda marmoreada de · caatanbo-escilro e amarelo-claro com faixas transversais, em número de nove ou mesmo dez, salpicadas de pardo multo escuro: por
baixo do pescoço e no alto do peito com coloração Imitando agradavelmente o mármore;
todas as demais partes Inferiores brancas com llnhaa transversais bruno-àclnzentadas
claras, o melo do ventre. branco, não manchado.
(Suplem.) E' o "Nacunda" de Azara, t. '· plig. llt.
(**)Vide KOímta, Travel1, etc., pág. 85.
(589) Podager nacutada Viefllot. (181'1'), deacrito pela primeira vez por Azara,
E' um bacurau de porte alentado, que durante o dia repousa no chão, em pleno
campo descoberto, e põe-se em movimente logo às primeiras sombras do crepÚ8CUlo, ou
mesmo durante o dia, ae nuvens de tempestade obscurecem o sol (ct. Ollv. . Pinto, Rev.
Wled, por Isso, chamou-o Caprimulgu1 diurnu1
Muaeu Paulilta, XX, pqs. 12 e Cll).
(Beâtrttge, III, plig. IH).
Lugares há em que acampam em grandes bandos, como me
aconteceu observar, em Setembro de 191'1', em Culabá (Mato Grosso). no subúrbio denoml·
nado Várzea; que as enchentes anualmente Inundam.
(llOO) Ictenu jama.caii (Gmelin).
Belo e bem conhecido pássaro, de vistosa plu·
magem e dolente canto, multo procurado pelos amadores. Ocorre nos campos e caatlngas,
desde o sertão baiano até o Maranhão, sendo conhecido na Bahla por "sotrê" (corrupt.
de sofrer) e em Pernambuco por "concorlz".
·
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Para se ir de Tamburil até às fronteiras de l\finas Gerais, atravessa-se uma região áspera, coberta uniformemente de caatingas, um
tanto montanhosa e entrecortada de barrocas. Segue-se o curso do
Riacho da Ressaca subindo um caminho que a princípio é muito
agradável, enfeitado por arbustos que crescem na sombra, e povoado ·
de lindos beija-flores. O riacho forma vários saltos e espalha uma frescura
que nos pareceu deliciosa, pois o calor era grande e a estrada, em
parte, muito difícil para os nossos animais de carga. A variedade das
flores que nos cercavam compensava amplamente das pequenas fadigas.
da viagem. Entre os belos vegetais que encontrei, limito-me a citar
soberbas Cassia, cujos grandes cachos de flores alaranjadas espalhavam
um . aroma balsâmico•; maracujás (Passiflora), de flores roxas e
vermelhas, porém inodoras, e uma planta .trepadeira com· flores vermelho carregado•• que, entrelaçando-se no alto dos arbustos, formava
uma latada em cima de nossas cabeças. ~. As . moitas de mimosas, de
folhas delicadas e finamente recortadas, eram muito incômodas nas
veredas, em parte impraticáveis, cobrindo com seus galhos espinhosos
a argila amarela ou vermelha, que forma aqui a superfície do solo e
que estava ressequida pelo sol.
·
Uma vez transpostos os morros que se elevam uniformemente
uns por cima dos outros, formando pequenas serras, e que são inteiramente cobertos de caatingas ou "carrascos"•••, atravessam-se, acompanhando o curso do córrego da ·Ressaca, pequenos prados cobertos de
diferentes espécies de gramíneas; ouvindo-se por toda parte cantos novos
de pássaros que, assim como as novas plantas, muito nos deleitavam. Encontrei aí muitas vezes o ninho de uma ave, que ainda Hão foi descrita••**591; é fabricado com grande número de gravetas de pau seco, e
suspenso na ponta de um galho, deixando apenas, como entrada, uma pe- ·
quenina abertura redonda. Cada ano o pássaro coloca um novo ninho em
cima do antigo, de modo que encontrei uma fila deles que tinha 3 a 4
pés de comprünento, balançando-se num galho fino. Examinando uma
Essa espécie parece ser Cassia mollís de Wahl.
Bactirylobium ferrugineum, Schrader, op. cit., pág. 711.
(**) E' provavelmente uma nova lpomoea •.
(Suplem.) lpomoea sidaefolia, Schrader. op. cit., pág. 719.
(***) Chama-se "carrascos" às matas mais baixas situadas nos limites das grandes
planícies áridas e planas. denominadas "campos gerais": têm dez a doze pés de altura,
e parecem ser constituídas aproximadamente com as mesmas espécies de árvores; podem
ser comparadas aos bosques de aveleiras que se vêem em vários pontos da Alemanha:,
com que apresentam muita semelhança.
Esses arbustos estavam todos mortos e, por
jsso, foi impossível determinar a que família pertenciam.
(****) Anabates ru,fifrons; é a EYylvia rttfifrons do Museu de Berlim. Comprimento,
seis polegadas e nove linhas: tódas as partes superiores são pardo-acinzentadas, passando
em certos pontos um pouco para o amarelado, frente e alto da cabeça guarnecidos
de penas estreitas e pontudas não formando entretanto um penacho; fronte, castanhoavermelhado escuro, quase imperceptível em cima dos olhos; partes inferiores esbranquiçadas, <le um pardo-acinzentado claro; garganta e meio do ventre muito mais claros;
uropígio e flancos tingidos de amarelo; asas e partes superiores pardo-acinzentadas, um
tanto tingidas de oliva.
(*)

(Supl~m.)

(591) Phacellodomu.s rufifrons (Wied), vulgarmente "carrega-madeira"
(Bahia),
"casaca de couro" (Pernambuco). etc.
Reconhecem-se hoje várias raças na espécie,
umas do este-setentrião brasueiro, outras do oeste de Mato Grosso e repúblicas vizinhas.
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dessas moradas aéreas, descobrimos que a parte inferior é habitada por ·
uma espécie de rato• 592, mesmo quando o pássaro ainda ocupa a parte
.superior.
Nos lugares em que a coberta de vegetação permitia que a rocha
aparecesse, encontrei estaurolitos de cristais simples, com um pouco de
anfibólio no xisto micáceo. Os carrascos, ou matas anãs, em que viajávamos, eram, com grande surpresa nossa, inteiramente despidos de
folhas, como as florestas da Europa no inverno. Na minha chegada a
Ressaca não pude obter explicação satisfatória desse fato. Um lavrador
inteligente disse-me que, dois ou três anos antes, no mês de agosto,
uma geada muito forte havia matado as árvores; outras pessoas,
pelo contrário, achavam que a causa disso era a secura extrema do solo.
Ressaca é uma pequena localidade em que três famílias de homens
de cor cultivam um terreno situado numa pequena elevação, pouco
inclinada e rodeada de carrascos; criam também gado. A vegetação
morta, que limita o horizonte por todos os lados, dá a esse sítio um
aspecto de unifonnidade extremamente triste; só uma moita de Agave
f oetida e algumas laranjeiras dão um pouco de alegria aos arredores
das casas de barro. Nessas regiões de aspecto desolado vê-se apenas um
pequeno número de animais; só o vira-bosta (Tanagra bonariensis)593
de plumagem preto-violácea brilhante e garganta mais vermelha dava
alguma vida ao mato ressequido. Deram-nos para morar uma das
cabanas; mas tivemos que disputá-la a um enxame de marimbondos
ameaçadores. Estavam eles ocupados em construir o ninho em nosso
quarto, ningué111 se podendo considerar seguro contra o seu ferrão.
Até os nossos .animais, que pastavam a pouca distância, tiveram que fugir;
só depois de fecharmos. a porta e as janelas foi que conseguimos nos pôr
ao abrigo desses importunas hóspedes. A noite, sobreveio violenta tempestade; caíram torrentes de chuva acompanhadas de espess·a saraiva;
os meus homens, que nunca ·h aviam visto semelhante meteoro ao longo
do litoral, apanharam por curiosidade os grãos transparentes de gelo,
testemunhando em altas vozes a sua surpresa.
(*) Mus pyrrhorinos, rato da caatinga, e de cauda muito comprida: tamanho
dum rato do campo, europeu; corpo de Cór cinzento pardo sujo, aproximadamente da
côr do "hamster "; região vizinha do nariz. grandes orelhas pouco aveludadas, e coxas,
perto da cauda, castanhas.

(592 )

Na nota marginal (p. 177 do torno II da ediç. in-8. 0 ) , em que esta. espécie
em Beitrlige (vol. II, pág. '18)
Wied emendou o nome específico para pyrrhorhinus, mais correto na. forma. De acordo
com as normas da nomenclatura, a grafia original deve prevalecer.
Interessantfssima
é a observação biológica registrada a seu respeito.
O fato não tem sido verificado
depois. faz endo crer não se tratar de uma associação, no sentido biológico do têrmo.
Nunca, pelo menos. pude testemunhá-lo, em inúmeros ninhos que tenho investigado. Há
habitualmente no!ô: ninhos do carrega-madeira insetos comensais que têm sido modernamente estudados por H. Lent do Inst. Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro.
(593) M olotl1r11s bunarieruiis bonariensis (GmeHn ) . E' o "chupim " dos paulistas.
pássaro dos mais conhecidos. e tido em antipatia pelo hábito parasitico, comum a outros
da mesma família. de não fazer ninho e confiar a estranhos os cuidados da incubação
dos ovos e a criação dos filhotes. Afora o nome registrado por Wied. goza ainda de
numerosos apelidos regionais. tais como "grumará" (Espirito-Santo). "gaudério" (Pernambuco) etc.
é pela primeira vez descrita. lê-se Mus pyrrhorinos;
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Um pequeno vale despido, situado nas elevações cobertas pelo
carrasco, conduz à fazenda da Ilha, distante quatro léguas, ~ qual apresenta um aspecto selvagem e pouco agradável, pois os bosques que a
rodeiam são uniformes e em parte secos; vêem-se, por tóda parte, árvores
secas ou plantas de brejo, de modo que daí não se desfruta nenhuma vista.
Musgos e fetos crescem em vários pontos. Felizmente para os viajantes·,
o canário (Emberiza brasiliensis Linn.) e o pintassilgo (Fringilla magellanica), dois dos pássaros brasileit:os que melhor cantam, dão-lhes alguma
distraçãots9•. O vira-bos~ (Tanagra bonariensis) é visto aí em
pequenos bandos; entre eles· é raro aparecerem os de peito vermelho, de
mais idade. Um outro "tangará", que não vi descrito ainda~usDts, pousa
mudo na ponta mais alta dos arbustos. Encontram-se aqui sobretudo
várias espécies de papa-moscas, e a espécie maior com elas aparentada, às
quais Buffon chamou de "Becardes" e "Tyrans", e Azara de "Suiriris".
As "becardes" são mais raras aqui do qúe nas províncias mais baixas••ts96,
O terreno descamba cada vez mais até Ilha, e os arbustos diminuem também de altura na mesma proporção, até que se avistem os
"campos gerais", que surgem como uin mundo novo. · ·Planícies imensas e inteiramente descampadas, ou então colinas de declive suave que
se prolongam em série, cobertas de capjm alto e ressequido, e de arbustos
(*) Tanagra cawpi.atrata, comprimento li polegadas e 12 linhas ; envergadura '\!
polegadas e 8 Unhas. 'Lembra· multo pela forma exterior o pisco (P11rrhula); em redot\
da maxila inferior, preto; bochechas e metade anterior do vért!Ce cinzento-pardo claro;
garganta, embalxo do pescoço, peito e alto do abdome amarelo-avermelhado pálido;
tvdas as partes superiores cinzento-11zuladas.
(**) Costum"~ geralmente confundir as duas esl;)écies mais comuns, e o próprio
Sonnlnl caiu nesse erro. Foram elas chamadaa por Llnneu Laniua pitangua e L. IUlphurotua,
e se parecem multo.
Essas repetições de formaa nas aves são muito freqüentes no
Brasil; mas os dois púearos õlferem tanto pelo bico que não podem ser:. confundfdo1.
O que faz ouvir sem cessar êase grito: "bentevl" ou "tfctlvl", tem 'o · bico estreito
e alongadp: o outro, que repete dlstintamente "gne(-gnef ", tem um bico largo e
o..baulado. Sonnlnl fie engana dizendo que o "nef·nei " de Azara pronuncia em Calena a
palavra "tlctlvl " ; éste é, como acabei de dlser, o grito do Pita.ngua. . O mesmo erro
cometeu Vlelllot, na sua "Hfltórla Natural das Ave1 da América SFtentrlonal"; escreve,
tomo J, pág. 78, que o tlctlvl repéte algumas vézes "gnef-gnef", que é o grito de outra
espécle, Laniµ1 1ulphuratu1 de Llnneu. Asara distinguiu, no entanto, com multa exatidão,
pelo grito e pela forma, 4!sses dois pássaros multo comuns no Bràsil.

(!19-') O "canário da terra" (como é geralmente chamado, por oposição aos verdadeiros canários de Importação), Sicalis flaveola (Llnn.), da nomenclatura cientifica,
Inclui três raças brasflelra1, reconhecldás pela generalidade dos ornitologistas; uma
nordestlna, S. fl. brtuilütvia (Omelln), uma oeste-meridional, S. fl. pelzeni · Sclater e
outra este-meridional, 8. fl. holti Miller.. A eata ólthna, cuja descrição pode ser procurada
na revista ornitológica nort~merlcana "The Auk" (vol. XLII, pé.g. 211-'), pertence
o passarinho referido por Wled. O "plntaalflgo" (no original "Pfntasllgo") corresponde
à forma hoje chamada 8pinua maqeUankul alleni Rldgw.
· (1195) Schi.atochlam111 ruflcapillu1 capútratu1 (Wied) é raça nordestlna de um
púsaro conhecido no Brasfl meridional por "sanhaçu-pardo" e "bico de veludo" (te1te
Iher. & Jherfng).
.
.
.
·
( !JH ) Apesar de todo o CUldado e acérto com que discute Wled as relações entre
o9 dois pássaros que o povo geralmente confunde sob o nome de "bem-te-vf ", não logrou
põr térmo à gran~e confusão que havia no tangente ao nome cientifico que lhes .compete.
O nome "Pltangui" é oriundo de Marcgrave, que sob éle descreveu em seu clássico livro
um p'88aro que, conforme ficou esclarecido páginas atrás (pág. 40, nota 78), não pode
8er outro senão o verdadeiro bem-te-vi, bem identificado pelo seu canto lnconfundivel.
Nlo obstante, tem prevalecido na nomenclatura. a opinião oposta , segundo a qual o
"Pltanguá" seria o bem-te-vi-de-bico-chato, ou nef-nef.
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esparsos, se desdobram a perder de vista. Esses campos, que se
estendem até o rio São Francisco, Pernambuco, Goiás e alem, são
cortados em diferentes direções por vales, em que nascem rios que
descem do planalto para o mar. O mais. notável dêles é o rio . São
Francisco, que nasce na Serra da Canastra, e pode ser considerado
como formando o limite entre as capitanias de Minas Gerais. e Goiás.
Nos vales que cortam essa cadeia e esses .Planaltos nus, as margens
dos rios e ribeirões são guarnecidas de t;Iorestas; matas isoladas se
vêem assim escondidas nessas depressões, principalmente nas proximidades das fronteiras de Minas Gerais; esse tipo de florestas é um dos
principais traços característicos dessas regiões descobertas. Imagina- .
se, às vezes, ter diante de si uma planície contínua, e inopinadamente
a gente se encontra nos bordos de úm vale estreito, profundamente
escarpado, ouvindo-se um rio murmurar no fundo, onde o olhar mergulha nos cimos duma florésta cujas árvqres variadamente floridas lhe
guarnecem as margens. Aqui, na estação fria, o céu se mostra constantemente coberto e o vento é ·contínuo; na estação seca, o calor é sufocante, toda a vegetação rasteira seca e o solo arde; a água potável
falta totalmente. Essa descrição ·prova que os "campos gerais" do
Brasil oriental, embora desprovidos de florestas . e em geral planos,
diferem entretanto das estepes do Velho e do Novo Mundo, de que
Humboldt nos fez descrição tão bela e fiel•; pois os "llanos"
ou as estepes do norte do Orenoco, e os pampas de. Buenos Aires!
não se assemelham aos campos gerais, e às estepes do Velho Mundo
ainda menos. / Esses campos gerais não são perfeitamente . planos; ·
sua superfí~ie apresenta alternadamente fracas elevações e planaltos, ·
mas seu aspecto é uniforme e inanimado, sobretudo ·na estação seca.
Todavia, não são tão despidos como o "llanos" e os pampas, e menos
ainda que as estepes do Velho Mundo, pois são sempre cobertos de
plantas baixas, que às vezes crescem bastante; pequenos arbustos cobrem
comumente os declives e, algumas vêzes, o planalto todo; por conseguinte, os raios do sol não produzem efeitos tão violentos como nos
lhanos, e neles não sopram os ventos secos e abrasantes, nem os turbilhões de areia, tãô incômodos para os viajantes nos lhanos da América,
·
nos desertos da África e Ásia, e nas estepes da Ásia.
Quem vem do litoral, começa por galgar esse primeiro degrau de
montanhas do interior do Brasil, que não são muito elevaqas na região
por mim percorrida, pois que aí não cai neve, e as geadas e granizos
são fenômenos muito raros; aliás, grande parte das árvores conservam a sua folhagem todo o ano. O mesmo não se dá, todavia, um pouco
mais a oeste em alguns pontos mais elevados.. Continuando·-se a viajar
en1 direção à parte mais alta dos "campos gerais", atinge-se a cadeia de
regiões mais altas, de montanhas que se alteiam acima deles, e que
(*) Amichten der Natur, tomo 1, pág.
t. II, págs. 147, 148 e l-49, inclusive a nota.

1

e Vovaqes au Nouveau Continent, etc.,
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não se podem comparar à Cordilheira dos Andes da América espanhola,
vist9 como não .apresentam cimos cobertos de neves perpétúas, nem
vulcões. Eschwege deu-nos a descrição das altas "serras" de Minas Gerais,
e Humboldt explicou as conexões entre as cadeias de montanhas das
Américas espanhola e portuguesa•.
As diversas regiões da . América meridional despidas de florestas
só se assemelham entre si pela natureza animada, e se distinguem sobretudo das estepes do Velho Mundo porque os seus habitantes primitivos, rio tempo da descoberta européia, se achavam no mais baixo grau
de civilização~ vivendo exclusivamente da caça, ao passo que os do
Velho Mundo eram nômades, estado esse que de forma alguma existiu na América.
Partindo da fazenda da Ilha, cheguei, ao cabo de uma légua e
meia de marcha, ao quartel Geral do Valo, nos limites da capitania
de Minas Gerais, atravessando planícies cobertas de capim alto e
seco, onde se avistam, aqui e ali, árvores isoladas, que o vento conserva mui.t o baixas, e capoeiras esparsas. Observei vários pássaros
novos, entre outros o papa-moscas de cauda comprida e bifurcada
(Mu~cicapa tyrannus Linn.)591, que voa desajeitadamente por causa
de suas longas e incômodas rectrizes, e outras espécies do mesmo
"
genero.
Sob a çlaridade dos relâmpagos, alcancei o Valo, pequenina casa de
barro, habitada por um furriel e dois soldados, que o alferes comandante do posto do Arraial do Rio Pardo envia para aí. São encarregados, .para evitar o contrabando, de revistar todos os viajantes que
chegam .e partem, e, presentemente, de trocar as moedas espanholas
(cruzado&)· por portuguesas, operação lucrativa para o governo. Se
bem que essa casa nem mesmo . da chuva nos tenha podido abrigar,.
decidi passar algum te!flpo nela·. para poder conhecer os campos gerais.
Estava-se no fim da estação das chuvas, quando me inst3:leI nesse
local; a seca já era bastante considerável e acompanhada de muito
vento; sofriam-se alternadamente ~empestades violentas e pequenas
chuvas. A temperatura era rude, fria e desagradável para nós, que
durante a nossa estada na costa nos havíamos acostumado a 'um
clima inteiramente diferente. De manhã, em tempo de nevoeiro, o
termômetro Réaumur se mantinha a 14 graus; com tempo seco,
acompanhados de poucos raios de sol, ou num tempo coberto· e ventoso,
o termômetro marcava ao meio-dia 19 graus e µieio. Essa temperatura, e a ausência total de mosquitos, lembravam muito a nossa pátria.
Obrigou-nos outrossim a mudar de vestimenta. Reconhecemos tain.( *)

Vovaue• aux régionB équinoxiale• du nouveau continent, tomo li, pág. 151.

(597) MuBcivora tvrannw (Linn.), vulgarmente "tesoura" ou
Brasil meridional só aparece com o verão, emigràndo no Inverno,
as regiões oeste-setentrionais da América do Sul.
Em Outubro
migratórios e altivolantes na região de Chapada (Mato Grosso), em

"tesoureira".
No
provavelmente para
vi grandes bandos
marcha para leste.
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bém que poderíamos suportar grandes exercícios e, por conseguinte,
empreendemos excursões por todos os pontos dessa agreste e solitária
região.
~nc.ontramos, na . porção desses campos gerais que confina com o
sertão da Bahia, fazendas isoladas e situadas a grande distância umas das
outras; nelas se cultivam milho e outros vegetais; a criação do gado,
porém, constitui o principal ramo da indústria, embora . a quantidade
de gado coi:nígero dessas paragens não seja de modo algum comparável
à que se encontra nos lhanos•. As vacas só dão pouco leite, devido
à secura das pastagens, de sorte que tivemos grande dificuldade em
obter por dinheiro essa bebida, que os alemães tanto apreciam. Cria-se
aqui grande quantidade de cavalos, e os habitantes ~ó saem de suas
casas a ·cavalo; é muito raro v_er alguém andando a pé. Os vaqueiros
geralmente se vestem de couro. As mulheres usam chapéus de feltro ·
pretos e. estão tãO- habituadas quanto os homens a andar a cavalo.
Para tomar b em macios os couros de veado, são eles esfregados com
miolos de boi, depois de curtidos; os selvagens da América do Norte
empregam o mesmo processo para preparar as peles de animais. Julgase no sertão que as peles as$im preparadas são muito macias, mas
afirma-se que pão duram mais de um ano, e, para torná-las mais
duráveis, esfregam-nas com sebo e em seguida com miolos.
O comércio entre Minas e Bahia' se faz aqui por diferentes caminhos . .
Grandes tropas de sessenta a oitenta burros, ou mais, vão e vêm sem
parar transportando m~rcadorias, principalmente sal, que falta em
Minas. Descarregam-se .os .burros em Valo para. serem revistados, depois
segue-se ~omumente pela estrada ao longo do rio Gavião. E' espetáculo
interessante o de uma dessas tropas, aliás características dos campos .
gerais e representadas na vinheta do 7 .0 capítulo deste volume. Sete
burros formam um lote, devendo ser conduzidos, carregados e alimentados por ~m homem. O primeiro animal da tropa tem arreios pintados
e guarnecidos de numerosos guizos. O encarregado da tropa vai a avalo,
na frente, com alguns de seus companheiros ou ajudantes; todos vão
armados de compridas espadas e vestidos de botas de couro castanho,
que sobem até muito em cima; à cábeça um chapéu de feltro cinzento claro. Essas tropas interrompem às vezes a triste uniformidade~
desses campos.
.
Encontram-se pouca~ criaturas humanas nessas paragens; em '
compensação, a grande quantidade de animais selvagens e de plantas
faz bem depressa esquecer os· seus rudes habitantes. A natureza desses
campos gerais difere ~anto da dos campos da região inferior da costa
que o naturalista muito tem com que se ocupar quando dispõe d~ tempo
necessário para tanto. Muitas dessas curiosidades histórico-naturais, por
se acharem dispersas, só ocasionalmente e pouco a poµco podem ser
encontradas, nenhum auxílio devendo esperar-se dos vaqueiros, homens
(*)

Ai.Ex. von HuxaoLDT, V<>vaqe au Nou t;e au Continent, etc .. t.

II , cap. 17.
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agrestes, indolentes e exclusivamente ocupados de cuidar de seus animais.
E' até a muito custo que se consegue, mediante boa paga, que eles cacem
para nós. Isentos de qualquer pretensão ao título de homens instruídos, consideram o estudo da história natural e os trabalhos que a acompanham como uma ocupação tola e pueril. Nada aqui se obtém a não
· ser o que se ·consegue pegar, ou caçar; daí a ra zão por que os meus
caçadores estavam constantemente ocupados.
O número dos quadrúpedes é aqui menos considerável do que nas
florestas das regiões mais baixas. Todavia, encontra-se em Minas Gerais
uma espécie de veado que se chama "veado-campeiro"• 5 !>s; é provavelmente o tcervus mexicanus dos naturalistas, que se torna tão grande
quanto o nosso cabrito montês; seus chifres têm três ramificações, têm
cauda, e o pêlo é pardo-avermelhado. Esses animais preferem a planície
nua às florestas e fogem dando saltos prodigiosos, quando pressentem o
inimigo. São muito difíceis de atirar, sendo preciso, sobretudo, atentar
para donde sopra o vento, se se deseja sair bem sucedido no tiro.
Aproveita-se tanto a carne como o couro desse animal.
Se se penetra mais no campo até às cabeceiras do rio São Francisco,
ir-se-á encontrar, principalmente na Serra da Canastra e nas grandes
florestas de outras regiões, a grande espécie de veado, cada um de cujos
chifres tem cinco pontas, ou mais, e que aqui se chama "veado
galheiro", ou "suçuapara"59 9; é idêntico provàvehnente ao "guazupucu" de Azara. O veado mateiro e o catingueiro•• vivem n as florestas
dos vales; quer um quer outro se caçam com cães e são aproveitados
da mesma forma que as outras espécies. Conta-se que o ·veado grande,
fato que todavia não testemunhei, quando se vê ferido precipita~se
sobre os caçadores, tal como fazem os veados da Europa, quando estão no
cio. Entretanto não se vê, aqui, nos do Brasil, o grau de inteligência que
atribui aos veados da Europa u1na obra recentemente publicada•••;
afirma-se ali que esses, quando feridos, sabem achar ervas curativas que
(*) O " Gua:z:uti " de Azara. O "matacani'' c1ue Humholclt viu nos Jhanos de
Calabozo pertence sem dúvida també m a essa espécie.
Aza ra fala de uma variedade
branca d~sse veado.
(* * ) Guaznpita e Guazupira d e Azara.
(***) Vide EscHWEGE, Journal oon Brasilien, parte 1, pág. 202, em nota.

(598) Ozot oceros bezoarticus (Línn) ., · (1766), vulgarmente "veado campeiro", " veado
branco " , etc., ao Qual a generalidade dos a utores julga corresponder o Cervus campestris
de Fr. Cuvier. Odovoileus m exicanus (Gmelin) é espécie norte-americana, de que temos
nos banhados do extremo norte do Brasil uma muito afim, Odocoileus gymnotis (Wiegmann).
Mqdernamcnte, há tendência pa ra considerar êste último simples subespécie de Odocoüeu•
viroinianus (Bodd .), tal como também o é Cermts mexicanus Gmelin.
Miranda Ribeiro
viu nele o C. campestris Cuv. e propôs chamá-lo Odocoileus suaçuapara (Kerr.).
(.599) A aplicação do nome " suçuapa ra" (escrito também "suaçuapara ", "çuguassupara " . etc.), t em sido objeto de cerrada <liscussão, que não caberi;l. pormenorizar nesta
emergência. Pelo depoimento de Wied, parece fora de dúvida que de também se u sava
para o grande veado galhciro dos banhados do Brasil centro-ocidental (Btastocerus dichotomtl.3 (lllíger)), mais conhecido hoje por "cervo".
Em Marcgrave, toda via, o nome
"caguaçu-apara " aplicar-se-ia, segundo Miranda Ribeiro, ao veado dos banhados amazônicos,
Odocoile11.~ 011mnotis Wiegm., donde grandes divergências na nomenclatura déste último
(cf. Mir. Ribeiro, R ev. M11se1.t Paulista, XI, págs. 213 e ss.). "Guazupucu ", descrito 110
Paraguai por Azara, é o nosso "cervo ".
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colocam sobre os ferimentos. E' difícil que os nossos caçadores da
Alemanha tenham observado uma inteligência tão marcada, ou um
instinto t~o atilado nos animais selvagens. O guará, ou "lobo"•6oo,
habita; juntamente com os veados, essas regiões descampadas. Parece ser
comum em tódas as zonas da América Meridional desprovidas de matas.
Eis por que Cuvier reconheceu nele, com razão, o Canis mexicanus.
Todavia, seria talvez mais conveniente tirar-lhe o nome do hábito de
viyer nos campos, que o caracteriza, perfeitamente. Foi também denominado Ursus cancrivorus, mas nada tem de comum com os ursos601 ;
tal denominação convém melhor ao Lotor ou Procyon da América ~f eridional, que, nas vizinhanças da costa oriental, habita os manguezais,
e é conhecido pelo nome de "guaxinim". O guará, ou lobo vermelho,
não é raro no Valo, e mais. comum ainda se vai tornando à medida que
a gente se aproxima de Minas. Todos os habitantes me asseguraram
que ele nunca ataca os animais vivos.
As florestas e os cerrados, sobretudo nos vales, são habitados
pelo guariba preto .(Mycetes), que corresponde provavelmente ao "Caraya" de Azara602, e é uma raridade peculiar a esta. região. O macho .tem
o pêlo negro carregado e muito longo; a fêmea, ao contrário, é cinzentoamarelado pálido, diferença notável, que raramente se observa entre
os macacos. Costuma-se caçar ativamente os machos, por causa de
seu belo pêlo negro, que serve de coberta para as selas, e daí a razão
de a fêmea ser muito mais comum. Essa espécie parece distinguir-se
de Mycetes belzebul principalmente pela diferença de coloração dos dois
sexos, pois nest~ última ambos os sexos são pardo-escuros. Esses macacos, - vivendo apenas nas caatingas, não podem ser considerados
propriamente animais de campo, título que, em compensação, cabe com
todo direito ao papa-formigas grande (Myrmecophaga jubata Linn.),
(*)

"Aguara-Guazu ", de Azara.

(600) ChT11soc11on brachyurus (IIHger. 1811 ), da atual nomenclatura~ Corresponde
ao Canú jubatm Desmarest, e vem descrito em Beitrage (II, pág. 884) com o nome de
Cania campestris. E ' animal de avantajado porte, muito alto de pernas. de vida antes
solitária, e que nem de longe tem a ferocidade do seu hornônimo do V·elho Mundo.
(601) Parece-me bastante singular a alegação de que se tenha atribuído ao "guará"
o nome de Ursus cancrivorus Illiger; não e ncontro. pelo menos, nenhuma explicação para
ela. Todos os autores, inclusive o próprio Wied. nos seus Beitr a.ge (vol. II, pág. 301),
reconhecem pertencer tal nome ao "guaxinim" (Procyon cancrivorus (Ili.), na nomencla- ,
tura atual), mais conhecido no sul do Brasil por " cachorro do mato de mão pelada",
ou simplesmente "mão pelada". ·
.
(602) A.louatta carava (Humboldt), vÚlgarmente "bugio preto " (nome ,que .só
caberia aos machos porque as fêmeas são pardo-amareladas) , ocorre nas matas do Brasil
centro-meridional, inclusive nos sertões de São Paulo, Minas e Bahla. F oi de tato descrito
primeiramente no Paraguai por Azara, com o nome Indígena de "caraya ", que vem a
ser o mesmo que "carajá. ", aplicado a certa tribo do alto Rio Araguala. Bimia. caraya
Humboldt (1811) baseia-se exclusivamente na descrição de Alara e é o primeiro nome
científico aplieado à espécie, que veio ulteriormente a receber diversas denominações tais
como Stentor niger Et. Geoffr. (1812) e Mycetes barbatus Spix (1828). Nas matas costeiras
do Brasil este-meridional vive outro bugio. Alouatta fusca (E. Geotfr.), já várias vêzes referido por Wied (ct. pág. 48, nota 1 e pág. 118, nota 3) e objeto também de estudo nestes
comentários (cf. a nota 104).
O nome genérico dos "guaribas" (" guariba " se usa em todo o norte, de preferência
a "bugio"), por direito de prioridade, é Alouatta LacépMe, 1800; são-lhe slnOnimos Mvcetes
Illiger, 1811 e Stentor Et. Geoffr., 1812.
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chamado pelos brasileiros "tamanduá bandeira" ou "tamanduá
cavalo,.603, que é extraordináriamente abundante. A grande quantidade de ninhos de térmitas, por toda parte tão profusamente espalhados
no campo, sob a forma· de montículos achatados, e ~istantes apenas uns
dos outros dez a vinte passos, fornece a esse animal farta alimentação;
ele cava ~aqueles ninho5, com ·suas unhas compridas e recurvadas,
buracos de que depois as pequenas corujas se servem para fazer o
ninho60•.
·
Dentre os no~os produtos da natureza que tive aqui oportunidade
de encontrar, o avestruz da América, ou ema (Rhea americana)60:1,
foi para mim dos mais interessantes. Essa ave, a maior das do Novo
Mundo, prova ser muito comum nos campos gerais, onde entretanto é
raramente caçada. Uma fêmea, com quatorze filhotes, que tinham nascido seis meses antes, vivia t~anqüilamente nos arredores d~ Valo. Ninguém a havia inquietado, até que chegássemos nós, europeus ávidos, para
logo lhe perturbar o sossego e atentar contra a sua vida. Como essa ave
é muito desconfiada e precavida, descobrindo de longe· os caçadores,
é preciso muita precaução e trabalho para agarrá~la. Na corrida, ela
cansa qualquer cavalo, porque não foge em reta, mas, fazendo voltas
incessantes. Quando a ema, com seus quatorze filhotes que já haviam
atingido mais da metade do cre.s cimento, apareceu pela primeira vez,
depois de a havermos esperado baldadaipente muitos dias, três dos meus
caçadores se puseram logo de emboscada. As emas foram -enxotadas na
direção em que estavam os caçadores, mas foram tão espertas que não
se deixaram enganar. O acaso trouxe então um vaqueiro a cavalo, bem
armado, que logo se decidiu a pegá-las. Começou por se~uir lentamente
o bando, depois correu a todo galope, e, após diversas tentativas, conseguiu matar um dos filhotes, saltando_ prontamente do cavalo. Um
tiro bem certeiro · de chumbo grosso abateu a ave maior. · Renovamos
várias vézes esse gênero de caÇada, e um qos meus caçadores, em direção
ao qual se enxotaram três emas, conseguiu matar ~ma ave adulta. Era
uma fêmea completamente desenvolvida, medindo quatro pés e cinco
polegadas de comprimento desde a ponta do bico até a extremidade da
cauda, e sete pés de envergadura; pesava cinqüenta_e seis libras ·e meia.
(603) Mvrmecophaga tridactvla Linn. Cf. a nota 818, d~stes comentários.
(604) Refere-se Wied à "coruja buraqueira ", Speotvto cuniculâria · grallaria (Temm.),
de que já houve antes alusão.
·
.
(605) Duas raças distinguem-se seguramente entre as "emaa " do .Braail: Rhea
americana americana Llnn., do nordeste (~orte da Bahla, Pernambuco, CearJ\, etc.), e
R. a. intermedia Rothschild & Chubb, do Brasil meridional (Slo Paulo, Minas, Goiás,
Mato Grosso) . Uma terceira raça, peculiar ao Prata, R. "' albescena Arrtba1%aga & Holmberg
(= R. rothschildi Brab. & Chubb), ocorrerá ainda provà:velmente nas zonas limfhores do
Brasil oeste-ocidental (sudoeste de Mato Grosso). A ema é uma ave poligama; tem-se
como certo que t odas as fêmeas de um bando põem num mesmo ninho, ocúpando-se depois
o macho da incubação dos ovos. cujo número atinge por vézes al~mas dezenas. Há,
a este propósito, no folclore nordestino, interessante estrofe, collrfda por Gustavo Barroso .
("Terra de Sol"):

Quantos -0vos põe a ema?
A
ema nunca põe só,
Põe a mãe e põe a filha,
Põe a neta e põe a vó.
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Encontrei no seu estômago pequenos cocos e outros frutos muito duros,
muitas espécies de ervas, restos de cobras, gafanhotos (Gry llus) e outros
insetos. A carne- da ema· tem gosto um tanto desagradável, e não se
come. Dizem que engorda muito os cachorros. Com sua pele curtida e
tingida de preto, fabricam-se perneiras nas quais ainda se pode ver o
lugar das penas. Fazem-se bólsas para dinheiro com· a pele comprida
do pescoço; os ovos, cortados pelo meio, servem de cabaça ou de tigela,
e as penas de leque.
A seriema . (Dicholophus cristatus, Illiger)•6o6, outra ave muito
veloz na carreira, é a companheira constante da ema nos campos gerais.
Ouvíamos de todos os lados a sua voz altissonante, que é constituída
de várias notas repetidas com pequeno intervalo umas das outras,
desqe a mais alta até à mais baixa. Víamos muitas vezes essa c~utelosa
criatura passear aos pares, como os perus, mas nunca conseguimos matála. Ten.tei durante muito tempo, sem resultado, caçá-la a tiros, até que
um dia um lavrador do lugar, que se achava montado .num cavalo muito
corredor, encontrando-me e sabendo quanto era vivo e;> meu desejo de
obter uma dessas aves, prometeu-me fazer com que · eu visse como se
deve proceder para apanhá-las. Seguiu então pelo capinzal .seco até
o ponto em que se ouvia a voz das seriemas, e logo que as avistou pôs o
cavalo a todo galope. Perseguiu assim, sem descanso, uma delas, pelas colinas suaves e dilatadas planícies, empenhando-se sobretudo em impedir
que a ave, que corria velozmente, entrasse pelo mato. Da nossa casa, ·seguíamos com os olhos impacientes o vaqueiro, galopando sem parar, até
- que o animal se cansasse. A ave levantou vôo uns trezentos passos adiante; mas ·as suas asas fracas em breve lhe recusaram serviço, e o caçador
pôs a mão .então em sua presa. Nessas acasiões, a ave ou se empoleira
numa árvore pouco alta, ou se deita no chão; no primeiro caso, dá-se7lhe
um tiro, no segundo ap:;tnha-se viva. Por fim, o nosso vaqueiro desceu
do cavalo e, com grande alegria nossa, conseguiu trazer viva uma bela
senema.
Essa ave tão interessante, cuja melhor figura, embora não perfeita,
se encontra no tomo XIII dos "Annales du Museum d'Histoire Naturelle
(*) Palamedea criatata Linn., Oariama, Marcgrave, pág. 81.
Azara parece haver
descrito um individuo jovem, pela cor que atribui à fris e ao bico : pois aquela, nos
indJvlduos velhos, é sempre btanco-pérola, e este vermelho-doábrio.

(1106) Cariama crntata (Linn.).
Esta interessantfsslma ave, sóbre que tanto se
tem escrito, foi objeto de exaustivo estudo por parte do falecido Prof. AHplo · de Miranda
(ct. Re'1. Mweu Pauli.ata., XXIII, págs. 87-162, com figs.). O notável zoólogo patrfcio
conclui pela existência em Cariama criatata de nada menos de quatro raças geográficas,
a que denomina criatata, leucofimbria, achiatofimbria e azarae.
.
Ainda hoje· a seriema é muito comum nas vastas planfcles descampadas do interior.
Viajando de automóvel é comum surpreenderem-se casais de seriemas, que se t>õem
a correr. fu~indo à aproximação do veiculo, enquanto que para isso lhe sobrem f ôrças,
sem jamais atinarem com o meio mais fácil de escapar-lhe, desviando para a direita ou
para a esquerda da estrada.
Uma vez prestes a serem alcançadas, erguem o vôo em
supremo esforço, para galgar a primeira árvore, tal como no-lo descr eve o príncipe.
Nessas ocasiões acontece-lhes por vezes serem atacadas pelos grandes gaviões, · que
espreitam empoleirados à beira dos caminhos, e não temem travar luta com a grande
prêsa enfraquecida. Fato desta ordem obse rvei com grande espanto. viaja ndo de Chapada
para Campo Grande, f az alguns anos.
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de Paris"601, parece ser para ~ América o que o secretário (Gipogeranus africanus) é para a África. As duas se parecen1 muito na forma
e no modo de vida. A seriema se distingue por uma crista de penas
estreítas, e alongadas, erguida sobre o nariz; tem o pescoço coberto
de longas e belas penas, que ela eriça à moda do nosso alcaravão (Ardea
s.tellaris Linn.); o bico é cor de carmim. As suas asas sao curtas e fracas,
mas as pernas compridas. se adaptam da melhor maneira possível à
corrida. A carne, cujo gosto parece com o da galinha, é muito procurada; · mas não é por isso que a caçam. Os meus caçadores, que
perseguiam essa ave com particular afã, encontraram, em fins de fevereiro, um ninho dela em cima de uma pequena árvore do cainpo. Era
construído de gravetos, com revestimento de argila, e continha dois
filhotes. Querendo apanhar o macho e a fêmea adultos, os caçadores
se esconderam nas proximidades da árvore; mas as aves desconfiadas não
se · deixaram enganar.
.
Os campos do interior do Brasil possuem ainda muitas outras
espécies interessantes de aves, entre as quais o tucano grande (Ramphastos toco Linn.)6°8 , grande quantidade .d e beija-flores (Trochilus), várias
espécies de Tanagra, afora muitas outras espécies desconhecidas ainda
dos naturalistas, como por exemplo a gralha azul de cauda branca* 6 º9 ,
o beija-flor de chifre••6io, o beija-flor de coleira. ro'.'a"'"~*6 11 , o tordo ver(*) Corvus cyanoleucu1. Comprimento, treze polegadas e cinco linhas; envergadura
das asas, vinte e duas polegadas e quatro linhas.
Na fronte, penacho de penas
delgadas, de nove linhas e meia de comprimento, recurvadas para trás, e bem distintas
de todas as penas do alto da cabeça. Cabeça e peito pretos; belos re~lexos de azul
indigo pálido no alto do pescoço e nos flancos; partes inferiores do pescoço, costas,
baixo das costas, asas· e metade superior da cauda do mais belo azul anilado; peito,
todas as partes inferiores e extremidade da cauda, brancos de neve.
· . (**) ·: Trochilus cornutus, um dos oi·namentos desse lindo gênero.
Comprimento do
macho, • polegadas e 5 linhas; envergadura das asas, 4 polegadas e 5 ou 6 linhas;
bico reto, com 6 linhas e meia de comprido; cauda longa, estreita, cuneiforme, acuminada;
as duas penas do meio mais compridas de 8 linhas qué as mais vizinhas e estas 8
linhas e inela mais compridas que as seguintes. Alto da: cabeça · e face cobe.rtas de penas
rijas de coloração azul escuro furta-côr; com 4 linhas de comprimento por cima de
cada olho, e formando assim de cada lado da cabeça um penacho pontudo de reflexos
violeta, vermelho de fogo e verde; parte restante do alto da cabeça azul .escuro, com
reflexos verde azul, azul celeste e ultramar; mento, garganta, lados da cabeça até as
orelhas, azul pr~to · carregado, mas coberto de penas não irisadas, que no meio da
garganta têm quase 6 polegadas de comprimento e formam ai uma barba .pontuda
caindo sobre as penas brancas de ·leite da parte inferior do pescoço, cuja coloração realça
a tonalidade.
Toda a porção inferior ,do pescoço e todas as partes inferiores e a
cauda, brancas de leite; flancos do peito verde de cobre; parte posterior da cabeça e
tódas as partes superiores verde de cobre brilhante, da mesma forma que as rectrizes
internas e externas, e as duas longas penas do meio da cauda. Os dois penachos da

(607) Em dias recentes, deu-me Affonso Taunay, o historiador emérito a quem
deve o Museu Paulista longos anos de profícua administração, o prazer de admirar
um desenho da serie.ma, feito do natural pelo celebrado artista Amado Adriano Taunay,
cujo trágico fim nas águas do Rio Guaporé está decerto na lembrança dos estudiosos
de nosso passado (v. Visconde -de Taunay, A Cidade do ouro e da ruínas, Comp. Melhoramentos de São Paulo, 2.• ed., pp. 22 e ss.).
(608) O. "tucanuçu", de enorme bico côr de laranja é tão comum em Mato Grosso
e Goiás, ao contrário das outras espécies do gênero, freqüenta também regiões descobertas,
parecendo preferir os cerrados às matas propriamente ditas.
Cf. Oliv. Pinto, Rev.
Museu Paulista, XX, pág. ·72.
(609) Uroleuca cristatella (Temminck). Embora tenha sido o nosso prfncipe, de
fato, o descobridor da ave, o nome que lhe propusera, Corvua cyanoleucus, já tinha
sido ocupado por Latham (1801) para uma espécie européia. Peculiar ao planalto centrobrasileiro.
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melho-amarelado•, cujo ninho é artistican1ente construído de barro e
·que, por essa razão, ·os . brasileiros chamam de "joão-de-barro"612 ; o
tentilhão de topete · pontudo e preto*'*' 613 e a coruja do campo**'*' 614,
que faz o ninho em terra, nas casas das térmitas. O tucan o grande, cujo
frente. da cabeça, cada qual formado de 6 penas maiores, colocadas umas em frente
às outras : a sua ponta é verde dourado, o meio dourado, e a raiz vermelho de cóbre.
Descrevi eB&e novo colibri um tanto minuciosamente por ser extremamente lindo.
, (Suplem.). Quando essa 'liltlma parte da relação de minha viagem esta va no prelo,
o Sr. Temminck mandou desenhar esse colibri em seu "Nouveau Recuell de planches
coloriées d 'oiseaux" e denominou-0 Trochilus bilophus. Fui eu que lhe dei um exemplar
dessa bela espécie, e também o primeiro a encontrá-la nos Campos Gerais.
(***) Trochilus petasOJ>horus.
Comprimento. 4 polegadas e 10 linhas e meia: ·
envergadura · das asas, 6 polegadas e 8 linhas ; bico muito pouco recurvado; cauda
arredondada, de penas largas e fortes; t oda a plumagem de um belo verde dourado
brilhante; penas da cauda de ponta azul escuro, com reflexos violetas; garganta verde,
de reflexos de vá.rias tonalidades; parte inferior do pescoço, peito e ventre superior
verdes.. com reflexos asuls; ventre mesclado de um pouco de branco ; listras de reflexos
asuls carregados desde o canto do bico até às orelhas. e depois até à nuca. Atrás da
orelha, tufo de penas largas, arredondadas, t esas, com la mpejos met álicos. e reflexos
brilhantes verde arroxeado; é Interrompido na nuca.
Uropigio e porção inferior da
cauda brancos.
·
(*) Turdu. figulw do Museu de Be rlim.
( **) Fringilla ornata.
Comprimento, 4 polegadas e 6 linhas ; envex:gadura das
aaas. 6 polegadas e 11 linhas e meia. No alto da cabeça, topete de penas estreitas, de
mala de 8 linhas de altura, um pouco .recurvadas para trás; elas são ·n egras, da mesma
forma que a . roda do bico, o mento, o papo, o meio da parte inferior do pescoço,
do peito, e da barriga. Lados da cabeça e do peito, branco; lados do pescoço e de
todas as partes superiores, bem como o ventre e o uropfgio, amarelo vermelho pá.lido;
parte poeterkn- da cabeça e nqca, cinzento esbranquiçado; toda.si as partes superiores,
clnsento; cobertuJ'88 du asas e da , cauda, branco, as primeiras misturadas de cinzento
claro: raiz da quarta e da quinta rectriz branca, o que produz uma ma ncha branca em
cima das asaa; metade superior da cauda, branco; as duas penas do melo quase
que Inteiramente cinsento · pardo; · as outras com a metade da ponta preta e uma
pequena listra preta em cima.
Fêmea de coloração uniforme me8clada de cinzento,
amarelado e castanho; não tem penacho; cauda branca na raiz.
·
( ***) StrU: cuntcuzana, MoUNA, Hiltória. natural do Chile, pág 288.
AZARA , ·
V O'flaue•, etc., tomo III, p. 121. E88as corujas são muito comuns nos campos gerais;
elas nidificam ...noa buracoa que os tatus e outros animais · escavaram nos formigueiros.
(Suplem.). Molina em sua descrição não se refere às manchas escuras que eu
observei no ventre das aves dessa espécie, por mim encontradas no Brasil. Talvez haja
êle esquecido, na sua descrição muito sucinta, de mencionar edse caráter. O ' que é certo
~ que a coruja (claouette) que encontrei ~ a "Urucurea" de Azara.
( 610) Heliactin l>Uof)hum (Temmlnck, 1820) .
Trochil'IU bilophuB Temm., embora
baseado em exemplares remetidos por Wled, invalida, por precedência de um ano. Tr.
cornutw Wied, 18!1 . E8pécie encontradiça nos campos do Brasil central (Goiás, Minas
e Mato-Gr0880).
( 611 ) Belo beija-flor cuja primeira · descrição se deve a Vielllbt ( 1816), que o
denominou Trochüu. •erriro•t1V: Em 1840, G. R. Gray fê-lo tipo do gê1.ero Petasophora,
com o que seria perpetuado o expressivo nome proposto por Wled, não fvsse o fato de
ser ele precedido por Colibri Spfx (181•). de idê ntica acepção (Colibri criBpuB Spix
Tr. semrostrú Vlelllot) .
Colibri 1erriro•tria existe no norte da Argentina e em todo
Brasil central e este-meridionai (do Paraná. à Bahia).
·
(61.2) Furna~us figulus fiuttlv.• (Lichtensteln, 1828). E' o "João-de-barro" comum
nos Estados do Nordeste, onde é conhecido por apelações vá.rias, t ais como "amassa.barro" (Recõncavo da Bahla) . "ma.ria de ba rro " (Ceará) , "casaco de couro" (Pernambuco),
etc. Não deTe ser ~sta, todavia, a espécie de que se ocupa o autor nessa passagem;
pois a ocorrêncla do pássaro nos confins da Bahla e Minas não só iria de encontro ao
que se sabe hoje de sua distribuição, como ao próprio autor no vol. III das Beitrãqe
(p. 670), onde, ao deecrevê-la sob o impróprio nome de Opetiorhynchiu rufw, iQforma-nos
só havê-la encontrado no RecõncaTo e vizinhanças (Nazareth, Rio Jequlriça) . O pássaro
em questão outro nlo pode ser senão . o comum "João-de-barro" de São Paulo e Minas
(F urnar iua rufus badius (Licht.)) . cuja distribuição alcança o norte da Bahla (Juàzeiro) .
Como pedreiro, F . figulu1 não tem os méritos do verdadeiro "joão-de-barro ", pois
na construção dos ninhos associa largamente na argamassa de argila pedaços de pau,
gravetos, etc., a proveit a ndo :treqüentemente ocos de á rvores e buracos naturais (t este
Dias da Rocha).
(618) Chariltoapim euco1ma Oberbolser, 1905 (nome para Fringilla ornata,
Wled, prejudicado por um homônimo, ante rior em data) .
E' um pequeno passarinho
peculiar a08 campos do Brasil central, desde o oeste de São Paulo ao sul do Maranhão.
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bico vermelho e colossal os mineiros muitas vezes empregam para fazer
polvarinhos, se encontra principalmente nos lugares onde há plantações
.de goiabeiras (Psidium pyriferum) ao pé das casas; é, porém, muito
difícil lhe atirar.
.
Encontrei, em Valo, um suboficial (furriel) regularmente instruído,
que n1e forneceu muitas particularidades sobre a sua terra natal.
Era um dos dois soldados que acompanharam 'Mawe na sua viagem
a Tejuco. Em sua exclusiva companhia, passei oito dias no Valo,
con1 um tempo mau e desagradável, após o qual o céu logo clareou,
o termômetro subiu muito, e o calor se tornou muito forte. Ao meio-dia,
o termômetro Réaumur ao sol elevou-se em poucos minutos a 30 graus
e meio, e, à sombra numa casa aberta e exposta ao vento, manteve-se a
20 graus615 • O calor era tanto màis desagradável quanto a ausência
total de florestas e árvores obrigava-nos a ficar todo 'O dia fora, sem
abrigo contra os raios do sol. Em poucos dias o capim e as· outras
plantas ficaram como que queimados, e os burros sem o que comer.
As ,emas, que até aqui, em virtude do mau tempo, pouco se tinham
mostrado, apareciam agora em ábundância, quer adultas, quer jovens;
obtive assim um terceiro espécime, tão pesado que um homem,
sozinho, não podia carregar. Seu preparo, para a coleção, ocupou
toda a minha gente um dia inteiro.
As nossas excursões botânicas forneceram-nos também colheita
bastant~ considerável. Encontramos várias plantas nova·s, entre outras
liridâs mimosas muito baixas, ornadas de pendões de flóres ·róseas e
brancas, e uma outra de flóres escarlates•. Mas vi frustrada minha
esperança de encontrar a única árvore do Brasil que se assemelha ao
pinheiro europeu, a Araucaria, que se encontra em Minas Gerais, e em
outras partes altas do interior do país• •616. Os arbustos. floridos do
campo eram, como ficou dito,. rodeados por inúmeros beija-flores. Acreditava-se que essas criaturinhas só se alimentavam do mel das flores; mas
já o Dr. Brandes, tradutor da História Natural do Chile, de Molina,
encontrou restos de insetos em seu estômago, o que deve estar de acordo
com os fatos6 1 7.
(*)

(Suplem.).

Nees von Esenbeck denominou essa planta Acácia cuplenioàdu:

inermis, f oliis bipinna.tis, partialwus bi-trijugis, 12, 15 ;ugis, 1e1rilibus, petiolo commtmí
irs1ito, globosis peduculatis, terminabilm, COf'tlmbosis.
( **) MAWE, Tra.vel&, etc., pág. 275.
(614.) Speotyto cunicularia. grallaria. (Temminck), vulgarmente "coruja buraqueira",
anteriormente mencionada.
(615) Convertidos à escala centfgrada, temos, respectivamente 1n°,so e 25º.
(616) O pinheiro do Brasil, dito do Paraná, Araucaria augustifolia. (Bertol.) dos
botânicos , formava primitivamente bosques intermináveis estendidos a partir do sudeste
de Minas Gerais até às fronteiras do Rio Grande do Sul e o Paraguai, constituindo a
uni<'lade fitogeográfica chamada por J. Sampaio "Zona dos Pinhais", ou "AraucarllA.ndia"
de Fr. Hoehne. O fruto da a ura.cária é comumente encontrado à venda em Sã.o Paulo,
com o nome de " pinhão".
(617 ) Não há mais dúvida de (flle os beija-flores pratiquem uma alimentação mista,
e m que entram largamente, senão de modo predominante, pequenos insetos (que muita ves
vêm buscar na própria teia das aranhas), ao lado das secreções açucaradas das flores.
Em cativeiro consegue-se mantê-los por tempo variável com mel e xarope, vindo a propósito
r egistrar a rara habilidade adquirida nesse mister por um distinto observador, o Sr.
Augusto Ruschi, administrador do parque f lorestal de Santa Teresa (no Estado do
El'pírito Sa nto) , pertencente ao Museu Nacional.
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Tendo passado muitos dias nas fronteiras de Minas Gerais, uma
indisposição devida ao clima, e que poderia se ter agravado se eu houvesse descuidado, obrigou-me a renunciar ao projeto de penetrar
nessa· província. Incômodos insignificantes, principalmente feridas, e
m esmo doenças da ·pele, tomam facilmente um mau caráter neste clima
quente, si delas descuramos. Vários moradores da região, que haviam
trabalhado na abertura da estrada através da mata, desde Ilhéus, trazem
ainda marcas. e cicatrizes de feridas rebeldes, ou de doenças da pele,
que em parte sararam lentamente, algumas até apresentando ainda
chagas abertas desde dois anos. A má alimentação, que se compõe,
em parte, de carne seca, não contribui pouco para corromper os humores, efeito esse que se manifesta em úlceras malignas•61 s. Dizem
também que a mistura de raças· diferentes, neste país, onde a população
se compõe de b~a9ços, vermelhos e negros, gerou várias doenças até
então desconhecidas••.
Quero aproveitar a oportunidade de dizer algumas palavras sobre
o clima dos campos gerais, expondo, a seguir, tudo quanto sabemos
a seu respeito.
·
Se bem que várias doenças tornem os países quentes perigosos,
sobretudo para. os estrangeiros, yárias outras h á peculiares às zonas
temperadas e frias, de que aí se sofre muito menos; entre essas são
de notar as doenças de peito, a gota e outras semelhantes. O Brasil,
estendendo-~e do equador até 35° de latitude sul, tem uma temperatura muito variada. A porção dele que é descrita no relatório da
minha viag~m. é muito mais favorecida do que as outras, no que respeita ao clima e ao solo. Ela pode, de modo geral, ser tida como fértil,
pois, ria majoria das províncias~ o calor e a umidade se acham associados
em proporções convenientes. As terras altas são as únicas que sofrem
de falta de água na época da seca; pois, embora o orvalho possa, até .
certo ponto, compensar essa falta, não há meio de evitar, nessas regiões,
as secas que matam grande parte do gado. Durante a metade do ano
em que não caem chuvas, o solo se fende com o calor e a secura, sendo
até muito pequeno o alívio sentido de manhã e à tarde, pois que a
( *)
( **)

Souran, Hiatory of Brazil, tomo 1, pág. 218; e Piso, Deu DoenÇM.
SoUTHEY,

pág. 827.

( !118) Não podemos censurar o autor por motivo das ldélas que professava sobre
a etiologia das moléstias, por mais que elas hoje nos pa reçam extravagantes.
Basta
lembrar que o conhecimento dos microrganismos patógenos da ta a penas do f inal do
s~culo passado.
As úJce ras atônicas de que faz aqui menção o nosso viajante não teriam
tOdas por certo a mesma origem ; mas, na sua generalidade é provável que pertencessem
à entidade nosográfica conhecida por ·" úlcera t ropical " ou " úlcera f aged ênlca ", ocasionada
pela presença d e uma bactéria e um esplrilo, em vida simbiótica. O povo cha ma a
est as úlceras de "ferida brava" e não as distingue da chamada " úlcera de Ba uru ",
que é produzida por agente totalmente diverso, a L eishmania brasilienais Gaspar Vianna.
Martius, que era médico, ocupara-se largamente de medici na na longa narrativa
de sua célebre viagem naturalfstica em companhia de Spix. As obser vações que coligira
sobre o tema foram ao depois compendiadas num livro de que, sob o titulo Natureza,
Doençaa, Medici na e Remédios dos lndioa Brasileiroa, publicar a a Cia . Editora Nacional
uma tradução brasileira, enriquecida de preciosos (.'O mentá.r los e notas do. Prof. Pirajá
da Silva.
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passagem do dia para a noite e da noite para o dia, entre nós tão agradável pela sua frescura, aqui se dá demasiado depressa, sendo o dia
e a noite de duração quase igual; há noites longas que começam ordinariamente pouco depois das sete hora~. .
Nas regiões baixas e planas, ao longo da costa do Brasil, a estação
da seca é mais agradável porque o ar, as águas e as altas florestas
refrescam a atmosfera, e, nos meses frios, a temperatura continua a
ser muito suave. Não cai geada nessa região; nunca vi o termômetro
descer aí abaixo de 13 graus Réaumur e, na estação quente, nunca, à
sombra, observei temperatura muito acima de 30 graus619 • O que
faz para· todo ·o ano uma temperatura igual e deliciosa, que na estação
fria se assemelha um tanto à das nossas belas primaveras, sendo também
a época das flõres e dos frutos.
Nã'o é na estação fria, mas na época do calor e da seca .mais fortes,
que as mais violentas tempestades sobrevêm; a. terra, então, · alte,rada,
é umedecida e reanimada por chuvas extremamente fecundas. Depois
de algumas semanas de alternativas de chuvas abundantes e fortes
calores, as plantas ressequidas do campo ou das regiões altas e descampadas crescem a vista d'olhos, e mesmo nas províncias inferrores, cobertas
de matas, uma vida nova e mais ativa se manifesta no reino vegetal.
Chove comumente durante os meses de fevereiro, março, abril e maio,
e dá-se o nome de estação fria aos meses de junho, julho, agosto e s,etem~
bro, sendo durante os meses de outubro, novembro, dezembro e janeiro
que reina ·o maior calor. Aliás, essas estações diferem conforme a província, conforme sejam elas mais setentrionais ... ou mais meridionais.
Em certos anos viu-se a chuva cair apenas durante seis semanas, outras
vezes durante um maior período de tempo, mas engana-se quem pensar
que, durante todo esse tempo, a chuva cai todos os dias, sem parar.
Faz-se geralmente na Europa: idéia bastante inexata desses lo~gín
quos países. Pode-se atribuir esse erro a certos viajantes, que nã~ se
limitaram a tratar somente do · que viram, e a escritores que fizeram
descrições de regiões em que nunca p-µseram os pés. .Essas descrições,
escritas nos gabinetes sóbre tema escolhido, com· a citação do que
parece mais interessante nos autores conhecidos, ao sabor da fantasia
e sem conhecimentos dos fatos, podem agradar pelo ·primor do estilo e a
forma atraente com que são apresentadas, mas não possuem nenhum
valor real, repletas que são de erros. Como evitar os erros e as inexatidões, quando não se tem presente, aos olhos, o .objeto de que se deseja
traçar a imagem? Aplicam-se ao todo traços que só convêm às· partes.
Como, por exemplo, se pode supor que tõdas as partes de um país tão
grande como o Brasil se pareçam umas com as outras, quando cada
província apresenta as suas particularidades próprias? Assim é que se ·
lê em mais de um livro que em todo o Brasil se encontram fetos arbo(619)

.O

que equivale a 16° e 87° centígrados, respectivamente.
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rescentes; exagera-se em geral a beleza do país, fala-se de macacos que
riem e tagarelam, de pássaros canoros que chilreiam, e de laranjeiras
que crescem nas fio.restas, de Agave foetida em cima das árvores; atribuem-se às serpentes as propriedades mais absurdas, e fazem-se descrições
exageradas das florestas. O fato é que raramente se encontram reunidas
todas as coisas agradáveis e interessantes, como imagina um autor sentado em .s ua poltrona, depois de haver tomado suas descrições aos viajantes acostumados a representar tudo com exagerada beleza.
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A coça da onça.
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VIAGEM PAS FRONTEIRAS DE MINAS GERAIS
AO ARRAIAL DA CONQUISTA
Vareda. - O trabalho dos vaqueiros. - A caça da
onça. - Arraial da Conquista. - Visita aos Camacãs
de ]ibóia.
Algumas ·palavras sobre essa tribo.

Para ir, do. lugar em que nos .achávamos, até a c'a pital da Bahia,
tem-se que atravessar to.do o sertão da capitania; por isso, tomei o
mesmo caminho por que vim, descendo o curso do Ribeirão da Ressaca,
<tté Vareda. O calor era exaustivo, e, pór isso, procurávamos com empenho a sombra que nos davam as velhas mimosàs, de alvos galhos. floridos, e de folhas de um belo. verde, delicadamente recortadas. Belas
Cassia de cimos arredondados, carregados de flóres amarelo-vivo, per~ .
fumavam-nos com seu suave aroma. Achei um jacaré (Crocodilus
sclerops)62 0 morto no Ressaca; a presença desse réptil nesse local
prova que ele, às vêzes, sobe bem acima no curso dos pequenos ribeiros.
Os ninhos de térmitas eram extremamente numerosos em todos os pontos,
quer descampados, quer cobertos de mata; eles se formam aos poucos
pela adição sucessiva de novas camadas de terra, que acabam por formar
um edifício, que a chuva e os agentes atmosféricos achatam, dando-lhe
a forma deprimida que lhe é própria. Pode-se de algum modo fazer
uma idéia de sua prodigiosa · quantidade, levando em conta a extensão
imensa do interior do Brasil e o número desses pequenos animais existente em cada uma dessas habitações, sabendo-se que não se podem
dar .vinte passos sem encontrar uma dessas construções. ~zara refere-se
a essas térmitas sob a denominação de "cupiy"•621 •
(*)

AZARA, V011aues, etc., vol. J, pág. 190.

(620) Sobre os jacarés da costa oriental do Brasil, veja-se a nota inserta na
primeira parte. Segundo Wied (Beitrtige, I, pág. 70), a denominação "ururau", corrente
em nossos dias, era aplicada ao macho velho na época do cio, em que a garganta se
tinge mais intensamente de amarelo, ao passo que os indivíduos comuns recebiam a
de "jacaré tinga".
·
( 621) "Cupim", da nossa linguagem vulgar.
Aos ninhos denomina o povo "casas
de .cupim ".
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Chegados, pela segunda vez, à fazenda da Vareda, ocupamo-nos
por algum tempo em caçar aves palustres, que nos maiores museus
'da Europa raramente se encontram reunidas na proporção em que
são vistas aqui. Os colhereiros cor-de-rosa (Platalea ajaja Linn.), os
jabirus, os tuiuiús, as curicacas, as seriemas, os carões622 e muitas outras
vivem aqui em harmonia, e vão, aos bandos, de uma lagoa para outra,
mostrando-se cada espécie, ness.e jardim zoológico natural, com os traços
característicos e originais que lhes imprimiu a natureza. · As nossas
caçadas, quando tinham por objetivo as seriemas e as curicacas (Tantalus
albicolis Linn.), nunca eram bem sucedidas; em compensação, eu
obtiv~ algumas aves, até então desconhecidas dos naturalistas.
Encontram-se, nas caatingas desta região, duas espécies de papagaios; uma é o "papagaio verdadeiro" (Psittacus amazonicus Lath. e
Kuhl)623, procurado principalmente pela facilidade com que aprende
a falar, a assobiar e cantar; a outra é ague. denominei. Psittacus vinaceus•624. Ambas se retiram ao cair da tarde, soltando altos gritos, para
a parte mais alta da floresta, que escolhem para pass~r a noite. O
caçador, então, não tem mais que esperá-los, ou ir à sua procura,
para ter certeza de alguns tiros f~lizes.
O quero-quero (Vanellus cayennensis)625 é muito comum em todos
os campos desta região; como a maioria das aves, é muito arisco em
relação ao homem; mas é visto a passear tranqüilamente pelo chão,
entre o gado que pasta, enquanto o vira-bosta e o caracará branco (Falco
crotophagus ou degener) 626 pousam pacificamente no dorso das vacas.
A superfície das águas era animada por patos e mergulhões de várias
espécies, entre as quais duas se distinguem por sua plumagem de belos
reflexos,. o "areré" (Anas viduata Linn:)••621 e uma outra, de cabeça
preta, que Lirieu, chamou A nas dominica628.
(*)

O Dr. Kuhl, a quem enviei a · descrição desse novo papagaio, publicou-a em seu

Compectm prittaco"'m, pág. 77.

Muito bem representada nas Planches enluminées de BuFFoN, n. 0 808. E'
encontrada também no Senegal, na África, donde foram enviadas para a França exemplares
absolutamente semelhantes aos do Brasil.
(**)

(622) Colherelros (cf. nota 580), jablrus (576), tuluiús (idem), curicacas (nota 5Tt),
serlemas (nota 606), carões (v. nota •OO).
·
.
(628) A espécie a que se refere o autor, tanto pelo que nos diz a denominação
vulgar, como muito principalmente pela descrição que dela nos deu (Beitrllge, IV, pág. !18)
é a que atualmente denominamos Amazona aeat\oo (Lino.). Distingue-se de A. amazonica
(Llnn.), existente talvez na zona, principalmente por ter .os encontros das asas vermelhos,
e não verdes, como o reato. E' a espécie preferida pelos amadores, donde o aeu nome
de "papagaio verdadeiro".
(624) Amazona vinacea (Kuhl), espécie descoberta por Wled e hoje aparentemente
rara na zona onde foi assinalada pela primeira vez.
Abunda ainda nas matas do
Brasil este-meridional (Paraná, sul de São Paulo).
(625) Belonoptenu chilemis lampronotua (Wagler), vulgarmente "quero-quero" (vide
pág. •5, nota 89).
(626) Milvago chimachima chimachima (VieilJ.), vulg. "caracará branco", "plnhé",
"gavião carrapateiro ", etc.
(627) Dendrocygna viduata (Linn.), vulgarmente "lrerê", "marreca viúva ", etc.;
das mais comuns em quase todo o Brasil.
(628) Nomonyx dominicua (Llnn.), "marrequinha ", "paturi", "cancã", etc.
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A natureza animada, sempre bela, sempre ativa e variada, faz
aqui sensível contraste com a grande massa dos habitantes, que são tãorudes e ignorantes como o gado a que emprestam os seus àssíduos
cuidados, e que constituem o único objetivo -de seus pensamentos. Aos
vaqueiros, com propriedade poderíamos chamar homens encourados,
pois se vestem de couro da cabeça aos pés. O seu chapéu redondo de
couro serve-lhe, em caso de necessidade, de prato e copo de beber;
sua roupa, que às vezes não tiram longo tempo, protege-lhes o corpo
co~tra os arbustos espinhosos, que enchem os ermos em que são obrigados
a passar grande parte da sua monótona existência, guardando e pegando
gado, conforme já descrevemos, não raro com perigo de vida. Correm
riscos quando pegam cavalos, pois ~brigam todo o bando a entrar no
curral que existe em todas fazendas, feito de _moirões muito fortes.
Uma vez aí dentro, examinam-se os feridos, amansam-se os potros, etc.
O curral tem duas divisões, uma para os cavalos e outra para o gado.
' Q~ando se deseja pegar um dos primeiros, o vaqueiro, com o laço
na mão, avança para o meio do ,terreiro e faz os cavalos correrem em
volta dele. O laço é uma longa corda de couro, tendo na ponta um anel
de ferro, pelo qual se faz passar a Qµtra ponta; segura-se o laço bem
aberto com a mão direita e o resto da tira de couro se enrola em voltas
regulares, segurando-o· com a mão esquerda; . o vaqueiro fá-,lo girar
muitas vezes por sõbre a sua cabeça, e tão hábil, à força do hábito, se
tomou no seu manejo que, no meio de cinqüenta ou sessenta ~avalos,
apertados uns contra os outros, ele acerta o -laço na cabeça daquele que
escolheu. Logo que o cavalo se sente preso, recua para se desembaraçar
do laço, mas vários homens caem sobre ele, agarram-no, garroteiam-no
e derrubam-no. Muita vez o cavalo aprisionado se mostra muito indócil,
empina-se, corcoveia, arranca, · salta, escoiceia, etc.; mas o nó corredio,
que tem no pescoço, e que o aperta cada vez mais, impede-o .de· resistir
muito tempo. Não .é raro que o animal se fira muito nessas ocasiões,
tendo-me acontecido ver uma égua cair morta no terreiro; mas a
grande quantidade de cavalos disponíveis toma .a perda de alguns
pouco sensível. Logo que o potro é dominado, põe-se-lhe às costas uma
sela, passa-se-lhe um freio na boca, e um negrote o monta, me~e-lhe
as esporas e chicoteia-o; depois o soltam, e ele começa a correr em
volta do cercado, ou então a empinar e escoicear; mas . o vaqueiro
mantém-se firme, fatigando o animal até que fique coberto de suor e
ceda·, vencido pela força. Os vaqueiros consideram questão de honra
domar assim os cavalos mais bravios, e são nisso extremamente hábeis:
algumas vezes perdem a vida, acidente que não afeta muito o proprietário, seu senhor, pois trata-se apenas de um negro a menos, de que
ele não faz maior caso do que do gado. As bolas• da América espanhola,
que sê usam nos pampas de Buenos Aires e em tõda a região vizinha,
(*) Vide AZAllA, Eaaai aur l'hiat. natur. dea quadr. du Paraouat1, vol. 1, págs. !Sll
e 12!S e ainda outros escritores.
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têm muita relação com o laço; usam-nas também para apanhar o gado
e todos os animais selvagens, tendo sido empregadas, oútrossim, contra
tropas inimigas; não são conhecidas, poré~, aqui no sertão.
Se o serviço dos vaqueiros é penoso e fatigante, em compensação
passam eles o resto do tempo na maior ociosidade junto dos seus
rebanhos, e dormem ou descansam todo o dia. Comer e dormir são
as suas únicas distrações. A sua alimentação é substancial e consta
de leite, usado para o consumo tanto dos homens e dos animais, como
para fabricação de queijos, que não costumam vender, de farinha de
mandioca e de carne seca. Para preparar esta última não se salga a carne
de boi, mas corta-se a dita carne em finas camadas ou em. tiras, que se
põem para secar ao sol, numa corda de couro. Em um ou dois dias ela
adquire tão grande solidez que se torna dura e sonora como o chifre;
essa operação exige algum cuidado, para que 'o ar e o sol penet_rem por
igual em todas as partes.
O produto da criação de gado no sertão é considerável, pois há
uma excelente procura na capital. Esse escoadouro falta _em outros
pontos do interior do Brasil, onde também se cria importante quantidade
de gado, do que resulta ser o seu preço muito mais baixo. No rio
São Francisco compra-se um boi de grande tamanho por 2.000 réis (cerca
de Y2 "carolin"); na Bahia, pelo contrário, esse mesmo animal custaria
9.000 a 11.000 réis. Os proprietários dessas fazendas de criação costumam enviar, uma ou duas vezes por ano, tropas de bois (boiadas)
ou cavalos ("cavalarias") para a capital, onde as vendem prontamente.
E' fácil calcular o montante do produto désse comércio. Suponhamos
que uma boiada se componha de 150 a 160 cabeças. de gado; sendo o
preço médio de um. boi 10.000 réis, o resultado da venda da boiada
será de 5.000 patacas (cerca de 5.000 florins). Os cavalos são relativa- .
mente mais caros, pois um mau cavalo, já' bastante servido, custa raramente menos de 16.000 a 18.000 réis. E' tanto mais vantajoso criar gado,
nessa região, quanto esse ramo da economia rural se explora com
pequena despesa. A única despesa t,tdiantada, indispensável, é · a· da
compra de escravos; a alimentação do gado nada custa, nesse clima
quente, em que se desfruta de permanente verão. O gado está durante
todo o ano nos pastos; somente as secas contínuas lhe podem causar
dano. Aliás, os proventos da criação de gado poderiam ser muito
maiores nestes lugares, caso .os habitantes não se obstinassem em seus
antigos hábitos, se cuidassem de progredir, e tratassem de conhecer o
que tem sido feito em outros países, há muito tempo.
'
Espetáculo interessante é o dessas imensas pastagens, cheias de
bois e cavalos, entre os quais passeiam tranqüilamente aves grandes
de diferentes espécies. Os touros, certos de sua força, exercem seu
domínio sobre os rebanhos. Cada qual tem a sua área, que defende,
e de onde, mugindo com a cabeça baixa e batendo o solo com as patas,
desafia para o combate o seu vizinho rival. Às vézes, ~sses altivos animais
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se enfrentam, lutam durant~ horas inteiras; o vencido cede o campo
ao vencedor. O gado do sertão é de estatura medíocre, cheio de carne e
robus~o; os touros têm os chifres maiores que os europeus e o pincel
de pêlos da ponta da cauda extremamente basto; a sua coloração é
pardo-escura ou cinzento-amarelada; mais raramente são malhados.
Criam-se também, no sertão, porcos, que fornecem grande quantidade
de toicinho.
Uma das principais obrigações do vaqueiro é proteger os rebanhos
contra os animais carnívoros. Conhecem-se nessas solidões três espécies
de grandes felinos, que atacam os bois e os cavalos; são a onça pintada
ou "jaguarété", o "tigi:e" preto, e a onça vermelha ou "suçuarana"• 629.
A primeira e a última são as .mais comuns; há duas variedades ou
raças da primeira, como entre as panteras e os leopardos da África.
E' assim que a. pelé ·de uma delas apresenta, também, m~nchas mais
numerosas e pequenas. Obtive a pele de cada uma destas variedades,
sem ter visto, porém, o animal inteiro.
Em muitos pontos do Brasil, chama-se "canguçu" a onça grande
que se distingue por manchas maiores, em forma de anel e menos numerosas; no sertão. da Bahia, pelo contrário, dá-se aquele nome à variedade de malhas pequenas~ Se se adota a opinião dos naturalistas franteses (Dictionaire des Sciences Naturelles, t. VIII, p. 225), que pensam
que o tigre preto não passa de umâ variedade da onça pintada, o do
sertão da Bahia deve então pertencer à raça de pequenas malhas, ou
canguçu, pois, no seu pêlo, bastante escuro, distinguem-se manchas
pequenas ~ numerosas, que são ainda mais escuras. Vi grandes couros
de cór. brurio-escura, com malhas arredondadas e cheias, que me disseram pertencerem igualmente à espécie do tigre preto; isso nie leva
a pensar que esse grande felino .é de espécie diferente da onça pintada6ªº ·
A onça vermelha (Felis concolor Linn.), ou "Guazuara" de Azara,
é o menos perigoso desses animais, conquanto atinja tamanho considerável; só ataca o gado nov.o , ao passo que a onça pintada, assim
(*) FeU. onca Lino., Felis brcuil~nm e Felis concolor Lino., a última das quais
é, sem dúvida, a "Guazuara" de Azara.
·

(629) Wied refere-se sempre. à onça parda (ou suçuarana ) sob o nome de onça
vermelha (" rothe Unze ").
(680) Em que pese a opinião de muitos caçadores, a generalidade dos zoólogos
não admite a existência de mais de duas espécies de onças na América do Sul - a
"onça pintada" e a "onça parda" ou "suçuarana ".
Não obstante, autores há que
advogam o reconhecimento de outras formas especificamente autônomas.
Está neste
caso J. A. Allen (cf. Bull. Amer. Hus. Nat. Hist., XXXV, pág. 575 e ss.) que ao .mesmo
tempo que separa as onças malhadas das concolores respectivamente nos gêneros Panthera
Oken (18111) e .Pum.a Jardine (1854) , reconhece no primeiro duas espécies bem caracterizadas morfológica e geograficamente, a que denomina Panthera onca (Linn.), e P. paraguensis (Hollister). Admitida esta distinção, à espécie lineana devem ser exclusivamente
referidas as do Brasil oriental, restringindo ao Paraguai e Mato Grosso a pátria da
forma parague~ (nome, aliás, prejudicado por Felis paluatria Ameghino, multo apteriqr).
A chamada " onça preta " ou "tigre" não constitui espécie à. parte, mas corresponde a
variação Individual• de que é suscetível qualquer das duas formas referidas. Da onça parda,
Puma concolor (Lino.), admite..e atualmente a existência no Brasil de três ra<,>fl s
geográficas.
Cf. C. da Cunha Vieira. ln Arq. Zool. Est. S. Paulo , VIII, pág. 458.
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como o tigre preto, matam o boi mais pesado, e podem carregá-lo com
os dentes a uma grande distância. As vezes degolam vários bois numa
mesma noite, sugan1-lhes o sangue e devoraI1.1·lhes mais tarde a carne.
E' costume ter-se nas fazendas bons cães para dar caça a esses perigosos ·
carnívoros; seguem-se-lhes o rasto cheio de sangue quando, saciados da
carnificina, eles se metem nutri matagal espinhoso ou cheio de bromélias,
p ara descansar. Logo que o animal avista os cães~ procura trepar numa
árvore inclinada, refúgio pouco garantido, de onde, com a devida cautela,
derrubam-no a tiros (há uma figura desta caçada na vinheta deste capítulo). Mas a caçada não é sempre assim tão fácil; as grandes onças não
co'stumam ceder terreno tão prontamente aos cães; muita vez matam
um ou dois, carregam-nos e devoram-nos. Havia no sertão, não muito
longe do Valo, uma grande e famosa onça, que nunca fugia dos cães.
Três vaqueiros tinham ido certa vez ao rµato para procurar o gado,
quando os cachorros descobriram o rastro ~resco dela · ~ puseram-se ao
seu encalço. Como QS três homens estavam sem espingarda, e armados
somente com: as suas longas varas, semelhantes a· lanças, discutiram se
seria razoável aproveitar . ou não essa rara oportunidaéie. Resolveram
aproveitá-la, e marcharam corajosamente em direção ao monstro, que
se mantinha de pé ameaçadoraniente, no meio dos cães postos por terra.
A onça atacou de pronto, ferindo os três caçadores, um aJ>Ps outro; esses
porém, bateram-lhe repetidamente com os cacetes; dando-lhe muitas
facadas. Um deles, menos corajoso, tentou fugir .depois de ferido;
o mais bravó deles estava estendido em terra, sob as garras do animal,
e o medroso, então, retomou a coragem, atacou o animal com redobrado
vigor, matando-o a pauladas. Foi a custo que os homens, gravemente
feridos, puderam voltar à noite para ·suas casas, e indic~r o local em
que tão bravamente haviam combatido; foram 'lá e encontraram a
onça estendida sobre o, próprio sangue e rodeada dos cães mortos.
Essa ·ave11;tura, conhecida de todo este sertão, e que me foi narrada
por várias pessoas d~gnas de fé, prova que não tinham razão os que
acusavam de covardia a onça sul-americana. Nos primeiros tempos da
descoberta, em que os animais ferozes eram mais numerosos _n os pontos ,
habitados, sobravam exemplos de pess~as por eles atacadas e mortas,
se bem que os acidentes dessa espécie fossem aí ·mais raros que os
que se contam da índia e da África. Fatos dessa natureza foram
relatados por vários autores, como por exemplo ·º jesuí(a .Eckart• e
outros:
.
Independentemente das grandes espécies a que acabo de nie referir,
encontram-se no sertão da Bahia gatos selvagens mais péquenos e· também lindamente. pintados. Citarei entre outras . o maracajá (Felis
parda:lis)681, o gato mourisco, _denominado em muitos lugares irara882
(*)

Vide, além de outros, voo Mua•, Reúen einiger Mi.,io'l'llire, etc., pág. 5,2.

(Gal) Gatarrão malhado de ·preto 8õbre fundo claro, chamado vulgarmente "mara·
cajá ", a "Jaguatlrica ". F elis pardalis braailienm Oken, 1810, ~ a eubespécie encontrada
no Brasil, Paraguai e norte da Argentina.
·

·
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(Felis jaguarundi); um outro, de pêlo ruivo não mosqueado, provàvelmente a "eyra" de Azara, e, finalmente, um quarto pertencente a
uma espécie nova a que, em razão de sua longa cauda, dei o nome de
Felis macroura6ss. Forneci uma descrição completa dele ao doutor
Schinz de Zurich, que pensa aproveitá-la em sua tradução do Regne
Animal de Cuvier. Apresenta quase o mesmo desenho do "mbaracayá"
ou "chibigúazu" de Aiara; é porém, menor, mais delgado, e tem uma
cauda muito mais longa. A caça dos diferentes animais mais próprios
para comer daria aos vaqueiros com que variar agradavelmente a sua alimentação, se nessas regiões longínquas a pólvora e o chumbo não
fõssem .tão escassos e tão caros; essa a razão por que em muitas zonas
os caçadores não são comuns, e os habitantes dessas comem invariàvelmente farinha, feijão preto e carne de boi.
O gênero de vida uniforme, que· prende o vaqueiro ao seu gado,
em companhia do qual cresce e vive ininterruptamente, faz desses
homens séres rudes, ignorantes, indiferentes a tudo o que lhes é estranho, que não se entregam a nenhuma reflexão sõbre si mesmos, e não
fazem nenhum~ idéia do resto do mundo que os rodeia. Escolas, estabelecimentos de instrução para o povo, são coisas inteiramente desconhecidas nestas ·paragens, e não se tem promovido mais a cultura espiritual dessas gentes que a conservação de suas vidas, pelos recursos
da medicina. Restam ainda infinitas coisas a fazer e a desejar para
esse vasto reino, fracamente povoado; sem dúvida, um governo ativo
e empenhado no bem-estar de seus súditos volverá, com o tempo, a
stia -atenção para assunto tão relevante.
O tempo, que em Vareda se havia mostrado até então ventoso
e fresco, sofreu agora grande mudança; tornou-se agora extremamente
quente, embora o calor na verdade fosse um tanto mitigado pelo vento.
A 5 de março, que foi um dia dos mais quentes, o termómetro Réaumur
.elevou-se ao meio-dia até 28 -graus e meio; à tarde, desceu a 15 graus
e, uma hora mais tarde, quando caía o sereno, já estava apenas marcando 14 graus684• O sereno foi extremamente abundante durante
a nohe, bonita e clara; só éle é que umedece a vegetação, emurchecida
pelos calores do dia.
Como falhassem os meus esforços para descobrir muitos produtos
naturais que esperava encontrttr aqui, resolvi deixar Vareda e seguir
para o Arraial da Conquista:. Deixei, portanto, os campos descobertos,
(«182) Dlr-se-ia haver engano do autor em atribuir ao gato mourisco o nome local
de "Hyrara"
irara), peculiar, como se sabe, a outro carniceiro (Tavra barbara
(Lfnn.)), muito comum em certos pontos do interior do Brasil (p. ex. na região do
Rio das Altna1, no sul de Goiás) e também conhecido por "papa-mel". Esta suposição
desfaz-se, por~m. diante das Informações suplementares fornecidas por Wled, ao ocupar-se
de Felia vavuarondi ' Lacépêde, no vol. II dos Beitrlige (pág. 880).
(1188) Felia toiedii Schlnz, 1821, Daa Thierreich, I, pág. 285.
À falta de uma
descrição neste lugar, perdera Wled a prioridade do nome que atribuira ao gato-do-mato
em questão.
(«IH) Reduzindo à escala centfgrada, temos, para as temperaturas referidas, os
seguintes valores, aproximadamente: 85, 18 e 17 graus.
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atravessei com a minha tropa uma região séca e coberta. de caatingas,
ou sejam florestas baixas e ressequi~as, e passei a noite em "os Pór.c~s",
lugar cuja população era composta, exclusivamel).te, de duas famílias
de gente de cór. Retiram elas sua subsistência da cultura dos campos e
criação de gado; nessas solidões afastadas, nada sabem do resto do
mundo, 1notivo pelo qu.a l a nossa chegada lhes causou extrema surpresa. Todo mundo se juntou para .nos olhar com um ar estupefato,
e foram mesmo chamar a gente das vizinhanças para vir examinar a
grande curiosidade que acabava de chegar às suas moradas. Esses
homens apalparam nossos cabelos, perguntaram-nos se sabíamos ler,
escrever e rezar; se éramos cristãos e que língua falávamos, não nos
deixando so~segar senão quando lhes demos provas de nossa habilidade
em assuntos diversos. A presteza com que escrevíamos, os nossos livros
· com gravuras, a:s cores e os desenhos, bem como as nossas espingardas
de dois canos, que lhes mostramos, todos esses objetos causaram-lhes
grande espanto; ·acabaram por declarar que a nossa situação era bem superior à deles, ·porque estávamos em condições de poder conhecer o
mundo; em seguida unanimemente observaram que havia no mundo
homens singulares, que não temiam se expor às fadigas e.. perigos de t~o
longas viagens, para buscar, nos países longínquos, 'pequeninos insetos,
que se maldizem no lugar, e pequenas plantas, que só são procuradas
pelas vacas.
Passei um dia em Porcos com o fito de conseguir um belo casal de
tuiuiús (Mycteria americana)63 5 ; mas, embora essas aves ali se
mantivessem constantemente à beira de uma lagoa, não conseguimos
tnatar uma só, pois são muito desconfiadas e ariscas.. Ta·m bém tirei
a prova de que essas 'grandes aves- vivem tarnbém dé rapina, porquanto
vi uma delas perseguindo no vôo,· com grande afã, uma ·ave aquática.
Após curta caminhada, cheguei ao Arraial da Conquista, principal localidade da zona. Durante o trajeto passei por trechos interessantes, cobertos de belíssimas matas. Lindas árvores e arbustos
floridos ornavam o caminho com a extrema variedade de suas flóres;
alguns deles exalavam um cheiro de jasmim, muito agradável; as
casas de cupim são muito espalhadas em toda a extensão da mata. Alguns
prados, fechados em toda volta pela mata, interrompem agradavelmente a uniformidade desses maciços de árvores; o seu verde-vivo,
as belas gramíneas e as arundináceas, que os compõem e atraem a
atenção do botânico, lembravam-me o frescor dos prados .das zo11:as
te~peradas, concorrendo para avivar ainda mais esta ~mpressão dos
quadros tranqüilos e encantadores das florestas de minha terra natal um
veado, que pastava por entre as ervas altas. Acostumados a· logo
declararem guerra a todos os animais, meus caçadores, ef?.cobertos pelas
moitas, avançaram para surpreendê-lo. Atiraram sobre ele; mas ele
.

( 1135)

Jabiru mycteria

pág. 396, nota 577).

'

(Licht.) , quase universalmente conhecido por "Jaburu" (ct:
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fugiu e foi inutilmente que os cães se puseram no seu encalço. Foi
ser presa, com toda probabilidade, de algum morador de Porcos, que
tenha testemunhado a nossa caçada.
·
Encontrei num velho tronco a bela e inofensiva cobra que aqui
chamam "cobra verde'', mas que não se dev~ confundir com a espécie
perigosa, que se designa pelo mesmo nome em outros lugaressas.
Encontrei no Arraial o capitão-mor Antônio Dias de Miranda,
comandante deste important~ distrito; recebeu-me da forma mais hospitaleira possível, alojando-se em sua casa que, na ocasião, estava
desabitada.
Arraial da Conquista, principal localidade do distrito, é quase tão
importante como qualquer vila do litoral. Contam-se aí de trinta a
quarenta casas baixas e uma igreja em constru~ão. Os moradores são
pobres; daí a razão por que os ricos proprietários das redondezas, as
famílias do coronel João Gonçalves da Costa, o capitão-mor Miran~a e
algumas outras empreenderam a construção da igreja às suas expensas.
Independentemente dos recursos que a cultura dos campos fornece
para a subsistência dos habitantes,- a venda do algodão a passagem
das boiadas, que vão para a Bahia, lhes proporcionam outros meios
de vida. As boiadas que vêm do Rio São Francisco passam também
por essa localidade, e algumas vezes vêem-se chegar, nurria semana,
para mais de mil bois, que se destinam à capital. O gado comumente
emagrece, durante o longo trajeto que tem ·ae .percorrer, motivo pelo
qual ·deixam-no descansar, aí, durante algum tempo, e mand~m-no
para se refazer nos pastos mais próximos.
·
Grande parte dos moradores do Arraial compõe-se de trabalhadores e .de rapazes desocupados, que ocasionam muitos distúrbios, pois
ali não há polícia. A malandrice e uma inclinaç.ã o imoder_a da para
as bebidás fortes são traços distintivos do caráter desses homens; daí
resultam disputas e excesses fr·e qüentes, que tornam detestável esse
lugar, de má fama para as pessoas mais sérias e consideradas, que vivem
em suas fazendas, espalhadas em tórno. Fomos muitas vezes incomodados
por pessoas embriagadas e algumas vezes -foi a grande custo que nos desembaraçamos dessa gente, que singularmente no.s aborrecia. Trazendo
cada um,, como é perigoso costume da tert"a, um estilete ou um punhal
na cintura, esses homens grosseiros e im~rais, que nenhuma espécie de
vigilância contém, cometem freqüentes assassínios e outras violências.
Algumas semanas antes de nossa chegada, certo morador havia matado
a tiros um outro. Eis porque nunca será demais r'ecomendar aos viajantes que procedam ·com a máxima cautela em Arraial da Conquista,
para evitarem, para si e para o seu pessoal, aborrecimentos muito sérios.

e

(636) Philodryas olferrii (Llcht., 1828), descrita por Wied em Beitritge (1, pág. 349)
com o nome de Coluber herbeus. Aqui, chama o nosso autor atenção para a necessidade
de distinguir as cobras de cipó verdes dQ gênero Philodryas Wagler <= Chlorosoma
Wagl.) da jararaca verde ou "surucucu de patloba", Bothrops bilineata (Wied), por
éle próprio descoberta e multo perigosa.
\Vied, em apêndice ao segundo volume de
sua obra, dá a descrição in extensu desta última.
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O naturalista encontra sempre, entre os habitantes, . caçadores de
que se pode servir para obter exemplares de história natural. Obtive
aqui, entre outras coisas, a rapósa do Brasil que, na noite precedente,
havia roubado galinhas aos moradores. Esse animal é o "aguarachay"
de Azara, espécie de cor cinzento-amarelada, ou branco-acinzentada
suja, que se acha, sem dúvida, disseminada por toda a América meridional; pois é muito provável que a raposa cinzenta de Surinam, e
talvez mesmo a raposa da Virgínia, sejam da mesma espécie. Ao longo de
t<~da a costa oriental, dá-se gera1me.n te a esse animal o nome de
"cachorro-do-mato"6ª7 ; mas em Conquista o confundiam com uma
outra espécie e chamavam-no "raposa"638. Comparando-se atentamente
a sua forma e a distribuição de suas cores com as da raposa da Pensilvânja (Canis griseoargenteus, "Renard tricolor") conclui-se que ambos se
parecem muito e pode-se supor que o "aguarachay" deva ser considerado como uma variedade produzida p~lo clima.
·
A situação de Conquista não é desagradável, sobretudo porque,
no fundo do vale, cercado de colinas suavemente inclinadas, avistamse os flancos e .os cimos dessas colinas cobertas de matas. Numa das
vertentes, sombreada por umbrosas florestas, Conquist<! forma um
retângulo. alongado, onde a igreja, construída no lado m·ais alto,· oéupcr
o meio deste~ As mat~s espessas, .que enchem toda a área em volta do
retângulo,_dão-lhe a aparência de um prado verde-claro e tornam muito
aprazível o aspecto da vila.
Tõdas essas redondezas eram outrora · cobertas pela mata. Um
"conquistador", isto é, um "capitão" português dado a empresas, aportou-se aqui como ~ventureiro, acompanhado de um bando de homens
armados, declarando guerra aos primitivos habitantes do território.
Estes eram os índios Camacãs, cujo domínio, segundo parece, se estendia
até as proximidades da posição atualmente ocupada pela yila da Cachoeira de Paraguaçu, ou até os pontos ocupados pela nação dos Cariris
ou "Kiritis". Apossou-se do território e fundou o arraial, que ficou
denominado Conquista. Finalmente, depois de ter concJuído um acordo
com aqueles selvagens e começado a constituir o seu estabelecimento,
notou que os seus soldados diminuíam de dia para dià, acabando por
·vir a saber que os índios _os atraíam, cada qual por sua vez, no interior
da mata, sob um pretexto qualquer, e aí os matavam. Um soldado, que
havia sido levado parà o mato por um Camacã, a uma distância tal
(1187) Duticyon (Cerdocvon) thoua · azarae (Wled, 1824) da vigente nomenclatura.
Esse cachorro-do-mato pertence a uma espécie de vasta distribuição na América Meridional
clsandlna e, em que pese a opinião de Wled, diversa do " al{ua r acbay " de Azara,
cuja atual denominação técnica é DmiCflon gymnocercua ( Fischer, 1814).
Convém
lembrar, todaTla, que no extremo sul do Brasil o cachorro-do-mato é representado por
uma raça particular, peculiar à região platina, Dusicyon thous entrerianus (Burmelster),
a qual é também ·correntemente chamada "graxalm ".
·
(1188) Aqui não nos fornece Wled dados bastantes para concluir com segurança
8óbre a outra espécie com que na sona de Conquista era confundido o cachorro-do-ma.to,
há pouco · referido; . mas é de presumir-se que devia . tratar-se da ainda hoje chamada
"raposa do campo ". Dusicvon (Lycalopex) vetulus (Lund), espécie de pequeno porte,
peculiar às reclõe3 de campo do Brasil centro-meridional, interior da Bahla inclusive.
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que a este teria sido possível dar cabo dele, foi bastante valente ·para
matar o índio com uma facada, e, de volta ao arraial, revelou essa
pérfida conduta dos Camacãs ao comandante. Este, depois de ordenar
a seus homens que tivessem as armas prontas, convidou todos os selvagens para uma festa, e, enquanto confiadamente se entregavam à
~~egria, foram cercados de todos os lados e quase todos mortos. Depois
disso, os selvagens embrenharam-se nas matas, e o arraial conseguiu
repouso e segurança. O crescimento da população vai comprimindo
cada vez mais esses · índios; vivem ainda reunidos em pequenas "rancharias" ou aldei,as,_ somente em parte conhecidas, nas grandes florestas que se estendem desde o rio Pardo, através do rio de Ilhéus,
até o rio das Contas. Não vão absolutamente até o litoral, pois hordas
isoladas de índios , Patachós erram nesse intervalo, até quase
o último desses rios. As aldeias de Camacãs mais próximas dos
estabelecimentos portugueses cultivam o milho, o algodão e a banana;
os, índios, não obstante isso, vivem em estado de completa rusticidade.;
n~ sua maioria andam nus, sendó sempre a caça a sua principal ocupação. O governo colocou nessas aldeias diretores portugueses para
civilizar os selvagens; mas .esse processo atua mui~o lentament.e e
com pouca eficácia, pqis os diretores são, eles próprios, homens incultos,
muitas vezes soldados" ou marinheiros, e portanto pouco indicados
para lhes granjear a confiança. Os pobres índios são tiranizados, tratados como escravos, levados a trabalhar nas estradas e a derrubar
as matas, mandados a levar mensagens a grande distância, e recrutados
para servir con'tra os tapuias inimigos; como, por outro lado,
isso fazem sem, ou quase sem receber pagamento algum, não é de estranhar que, sempre propenso~ à liberdade, não tenham nenhuma boa
disposição para com os seus opressores.
Tendo avistado, na minha viagem através das florestas virgens,
Camacãs compietamente selvagens, tinha eu o desejo de visitar a
aldeia desses índios,. situada a · um dia de viagem do àrraial, nas
1
grandes matas da Serra do Mundo Novo, e que é conhecida pelo nome ·
de Jibóia. O cami~ho que conduz a ela é selvagem e desigual, entremeado continuam.e nte d~ medíocres elevações e pequenos . vale:s.
No começo desse caminho", a r~ião é ainda um pouco habitada, ·o
campo foi desembaraçado de florestas e cultivado; mas, logo depois,
mergulha-se na grande mata virgem. Encontram-se aí, sobretudo na
sua orla externa, touceiras compactas de taquaruçus, onde pela primeira vez encontramos. o pica-pau albinegro (Lanius pic.~tus Linn.)639.
Um pouco . adiante, as grandes árvores se entrelaçam ·das mais si~gu
lares plant~s trepadeiras, enquanto sobre os velhos tro~cos em putrefação crescem fetos, Piper, Begonia, Epidendrum, Cactus e muitos outros
· (689) ianius picatus, nome de Latbam (Index Ornithologicus, 1790, I, pág. 73)
e não de "Llnneu ", cai na sinonfmia de Lanius leverianus Gmelln. O pássaro referido
por Wied corresponde a Oissops leveriana major Cabanis, da nomenclatura atual, e
é conhecido vulgarmente por "pintassilgo do mato" e "prebixlm ".
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gêneros de plantas. O silêncio que reina nessas solidões, é interrompido
pelo canto forte ·das araras vermelhas, do surucuá (Trogon) e outras
aves. Nessas paragens, onde o amigo e pesquisador da natureza é
solicitado a cada passo .por coisas interessantes e novas, éramos obrigados a parar por muito tempo e penetrar no âmago das matas em
perseguição de animais que até aí .não havíamos tido ocasião de ver.
Muitas belas aves nos alegraram, entre as quais era muito comum
a rendeira de duas penas mais longas na cauda (Pipra caudata- Lath.) 640 ;
encontramos também um novo "tangará'.' de cocoruto amarelo-vivo• 641 •
Depois de percorrer uma região que apresenta numerosas irregularidades de terreno, e que permite apenas um estreito caminho praticável a cavalo, chegamos ao vale de Jibóia, rodeado por todos os lados
por altas florestas virgens. Aí é que se. acham construídas .as pequenas
choças dos índios, os quais começam já a se curvar à vontade de
seus opressores, adotando seus usos e __ costumes. Essas construções
estavam cercadas por touceiras fechadas de bananeiras, por trás das
quais as árvores gigantescas da floresta, cerradas umas contra as outras,
se erguiam como colunas de um pórtico, entremeadas de·. uma multidão de plantas diversas, formando como que uma muralh~. Do fundo
dessas matas sombrias, ouvia-se sair freqüentemente o agradável canto
da chamada pelos portugueses pomba amargosa (Columba· locutrix),
de que já falei.
As choças dos índios são feitas de paus e barro, e cobertas de
cascas de árvore. Seus moradores andam, alguns, mais ou menos vestidos,
outros ainda completamente nus; cultivam milho, banana, mandioca,
um pouco de algodão e muita batata, contentes com os produtos que
lhes dá a natureza; vão, todavia, até hoje, buscar fora a farinha de que
necessitam.
·
(*) Tanagra auricapilla. Comprimento, 6 polegadas, 2 linhas e meia; . envergadura
das asas, 8 polegadas e 11 linhas. A}to da cabeça, amarelo-limão carregado; orla da
fronte, lados do vértice e vizinhança dos olhos, pretos; região da orelha, parte interior
das bochechas e t<>da a parte superior do corpo, cinzento-oliva,, um pouco mais carregado
nas costas; asas e caudas pretas; larga listra branca transversal no meio da asa; lado
externo da asa e as duas retrizes internas da cauda pretas; tódas as partes Interiores desde
o bico amarelo-alaranjado claro; essa cor contrasta b~m com as penas negras do canto
da boca. · A fêmea não tem alto da cabeça de cor amarela.
Essa espécie de tangará parece ser o· "Lindo brun à huppe jaune" de Azara,
tomo Ili, pág. 244; mas nesse caso, o escritor espanhol descreTe as cores dêsse pássaro
muito superficialmente e mesmo com pouca exatidão.
.·
(640) Chiroxiphia caudata (Shaw & Noder, 1793).
Passarinho bastante comum
nas matas de São Paulo e Minas, onde tem os nomes de "tangará" e "dançador". E'
munto conhecido pela chamada dança a que se entregam os casais na época ·das
núpcias. O macho é azul claro e preto, com topete encarnado; a fêmea não tem topete
e é tõda verde. Ninguém parece tê-lo ·encontrado na Bahia, de1>0is de ·Wied. Vielllot
(1819) deu-lhe o nome de Pipra lonqicauda, baseando-se em Azara, que descreveu o
pássaro no Paraguai.
(641) Trichothraupis melanops (Vieillot), vulgarmente "tié ele topete". Passarinho
dos mais vulgares nas matas do Bras.11 ~ste-meridional. Ainda nos Beitrlige (Ili, pág. 518)
não se tinha convencido Wied de que a sua supósta nova espécie era a mesma anteriormente
descrita por Azara, sob o nome de "Lindo pardo de topete amarelo", base exclusiva
de Muscicapa melanops Vieillot. O momento é azado para chamar novamente (vide a nota
285) a atenção para a transposição de sentido sofrida pelo termo "tangará" ao ser introduzido na linguagem dos eruditós, que o tiraram da famflia dos "sanhaços" e "sairas" para
a dos dançadores; praticaram-na, a principio, os autores do século XVIII e foi, em 'seguida, . ·
acompanhada por.. todos os autores estrangeiros.
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O Sr: capitão-mor Miranda, que, próxirno dali, nas solidões das
montanhas cobertas de grandes matas, cria muito gado, por acaso tinha
negócios n.o lugar e aí se achava na mesma ocasião que eu, o que me
proporcionou o interessante espetáculo duma dança de índios Camacãs.
As boas q~alidades do Sr. Miranda o fazem querido de todos. Um viajante não deve, portanto, deixar de travar conhecimento com ele; aliás,
é o primeiro personagem do distrito. Passei a noite em sua companhia .
em Jibóia, e, no dia segainte, voltei com ele para o arraial.
Os índios Camacãs diferem pouco, no aspect-0 exterior, dos
seus irmãos da costa oriental; são bem falhados, de estatura média,
robustos; têm ombros largos e bem pronunciados os traços fisionômicos de sua raça. Reconhecem-se de longe porque até os homens
deixam cair ao longo das costas os seus compridos cabelos•. A pele
apresenta uma bela cor morena, algumas vezes bastante carregada,
outras um tanto amarelada, ou avermelhada. Andam geralmente nus
e quando se vestem, é só parcialmente. · No primeiro caso, os homens
usam, no lugar competent.e, a tacanhoba, já mencionada com referência aos Botocudos (representada na . figura 4 da estampa 14),
e conhecida entre os Camacãs pelo nome de "hiranaika~·. Arrancam
ou cortam as sobrancelhas e todos os pêlos do corpo e furam algumas
vezes as orelhas, tendo o orifício a dimensão de um grão de ervilha.
De tempos em tempos, têm a fantasia de pintar o corpo com urucum e
jenipapo, a que juntam uma outra tinta pardo-avermelhada, que
denominam "catuá", e que retiram da casca duma árvore que desconheço.
Quando no rio Grande de Belmonte, fiz referência aos restos
duma trib.o de índios que a si mesmos se dão o no~e de Camacãs,
e os portuguéses denominam-nos Meniens. Segundo concluo das informações obtidas, esses Meniens constituem realmente um ramo dos Camacãs,
porém degenerado; não são' mais da raça indígena pura, tendo a maioria
déles o cabelo encarapinhado dos negros e também a côr escura e,
com exceção de dois velhos, não sabem mais a sua língua. Os exemplos
que desta úliima darei mais adiante, não podem, pela mesma razão, ser
considerados como os de seu verdadeiro idioma; as diferenças, que se
encontrarão entre esse idioma e o dos legítimos Camacãs não deverão
induzir os lingüistas em erro, pois a experiência demonstra que, entre
os povos indígenas da América, a separação em troncos, tribos e hordas
influiu muitas vézes sobre a linguagem, de sorte que se encontram diversidades e variações de dialeto nos diferentes ramos duma nação
que, sob outros aspectos, se assemelham completamente. Encontrar-se-ão,
pois, no vocabulário dos l\lf eniens várias expressões que eles tiraram dos
povos de que são vizinhos.
(*) Vários povos da América, entre outros os fndios da Guia.nn. usam . ~s cabelo.s
compridos como sinal de liberdade; .eis porqu1~ eles cortam os cabelos do:i escravos,
e fazem o mesmo quando estão de ·Juto. Vide ~ARRERE, pág. 128.
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Os Camacãs foram outrora um povo inquieto, amigo da liberdade, belicoso, que defendeu palmo a palmo o seu território contra
os portugueses e só depois de graves derrotas se viram forçados a embrenhar-se mais profundamente nas florestas, até que o tempo estendesse também gradativamente a sua ação sobre eles. Persistem todavia
as suas características originárias, sendo neles até agora muito vivos o
amor por sua terra e pela liberdade. E' difícil levá-los para longe dos
lugares em que nasceram; não vão senão com repugnância para as
zonas cultivadas pelos europeus, e pr~ferem, como todos os selvagens,
voltar às suas florestas sombrias. Tornados circunspectos e ~escon
fiados pelos . exemplos freqüentes de medidas · tirânicas tomadas pelos
brancos, escondem eles no mato as crianças e os rapazes, tal como
fizeram por ocasião de nossa visita. Habituaram-se pouco a pouco às
moradas fixas, como os ranchos 'de paus, e mesmo aos construídos de
barro e cobertos com placas de casca de árv..ore. Não se deitam em redes ·
como as tribos da língua-geral, que habitam ao longo da .costa marítima; mas armam em suas choças camas para dormir, formadas de u~
estrado de paus sustentado por quatro estacas, que cobrem depois com
estopa. As crianças costumam dormir no chão, com os c~chorros.
Os Camacãs de que estamos tratando parecem se aproximar,
sob vários aspectos, dos Goitacás. Fabricam panelas com argila
cinzenta, e são mais industriosos que as tribos da costa oriental. Não
possuindo animais domésticos•, sabem, com a destreza na caça,
arranjar o alimento animal de ·q ue necessita~; mas conhec~m muito
bem as vantagens que lhes assegura o cultivo das plantas úteis, e .plantam, junto às suas choças, banana, milho e mandioca, cuja raiz asnda
eles comem, e batatas. Cultivam também pequena quantidade de
algodão, e fazem com ele cordas muito bem feitas. As mulheres,
principalmente, sabem torcer os fios com muita arte e trançar
lindas cordas de quatro fios, que utilizam nos mais variados fins, principalmente nas suas vestimentas e enfeites; os homens ornam com
elas as suas armas. O "guihi" ou avental das mulheres (estampa 21,
fig. 4), parte principal de seu vestuário, consiste numa tira artisticamente· coberta de finos fios, coin várias borlas em cada ponta, e da qual
pende grande número de cordões para formar um avental; as mulheres
amarram essa tíra em volta dos quadris. Esses f).ventais constituem
a sua única vestimenta, quando levam ainda uma vida um tanto selvagem. Dantes, elas nem isso conheciam; andavam in.teiramente nuas,
tendo mais tarde atado, em volta dos quadris, um pedaço de casca de
árvore. Nunca se admirará bastante a arte com que essas gentes .r udes
sabem fabricar os cordões desses aventais;· para mais embelezá-los, costumam tingi-los da cor vermelho-parda do catuá, e de bran~o.
( *) Os Camacãs não conhecem nenhum animal doméstico além do cão, que lhe.e
velo da Europa, o que prova que nenhum povo indígena da América foi nõmade. Ver
sobre o assunto von HuMBOLDT, na descrição de sua 'v iagem, vol. II, pág. 160.
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Outro trabalho manual dessas ninfas da floresta é uma espécie
de sacola, feita de cordões de algodão trançado, que esses índios suspen- .
dem onde quer que vão, quando deixam as suas choças. São elas feitas
de cordões amarrados ou entrelaçados, em que o branco ou o amarelado
alterna com o bruno-avermelhado da tinta de catuá e são penduradas aos
ombros por meio de tiras igualmente trançadas. Quando os homens
vão caçar, levam sempre essa espécie de bólsa que fiz representar na
figura 5 da 12.ª estampa.
As armas dos Camacãs provam que os homens dessa tribo
possuem maior indústria -inata que os outros ramos dos Tapuias.
O seu arco ("cuang") é forte, de pau de braúna, que é castanho-preto
carregado, muito bem polido, e muito mais bem fabricado que o das
outras tribos. Fazem, ao longo de toda a parte anterior, uma ranhura,
que é pouco menos profunda que a do arco dos Machacaris. Esses
arcos, cuja altura ultrapassa a düm homem, são muito flexíveis e
fortes. As flechas ("hoay") sobretudo, são esmeradamente trabal~adas.
São de três tipos, .como as das outras tribos, porém, da mesma forma
que as dos Machacaris, têm abaixo da ponta um longo segmento de
madeira de braúna, depois do qual começa o cabo, feito de bambu,
onde se prendem as penas entre as quais é ainda costume existir dois
pequenos tufos de penas pintadas. Para guarnecer a parte inferior
da flecha, empregam penas da ·bela arara vermelha e azul, dispostas e
amarradas com extremo cuidado; os tufos são alternadamente entrelaçados com tiras de algodão branco e ·vermelho-bruno, o que lhes dá
um aspecto rnuito elegante, como se vê na figura 3 da 21.ª estampa.
Fazem também flechas ornamentais, que são tão delicadas, finas
e trabalhadas com tanto cuidado, que não podemos deixar de nos
surpreender com o fato de que obras como essas possam ter saído de
mãos tão grosseiras, servidas por instrumentos tão ruins. Essas flechas,
feitas de braúna pardo-escura, ou de belo lenho vermelho do · paubrasil, são extremamente lisas, polidas e .brilhantes, ornadas de tufos
de algodão, brancos ou tintos de vermelho, como se vê na figura 3
da 21. ª estampa.
Fabricam igualn1ente longos bastões lisos, que outrora se viam
às vezes nas mãos dos chefes. Nas ocasiões solenes, principalmente
nas danças, os chefes trazém à cabeça um .barrete de penas. de papagaio,
artisticamente confeccionado; dão-lhe o nome de "charó". As penas,
cada uma isoladamente, são presas a uma rede de algodão, de maneira
que na parte mais alta do barrete fica uma espécie de coroa feita com
as penas da cauda do juru (Psittacus pulverulentus), ou de outro
papagaio, tendo geralmente no meio um par de penas compridas,, tiradas
de cauda de arara. As penas são verdes e vermelhas e fazem uma
belíssima vista. Os barretes de penas usados pelas tribos indígenas
das margens do rio Amazonas, quando os espanhóis e portugueses
o visitaram pela primeira vez, eram feitos como os dos Camacãs,
J
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que acabo de descrever; tem-se uma prova disso na bela coleção de
ornamentos de :penas existente ainda hoje no Museu de Lisboa. _Barrere nos informa que as tribos da Guiana também usavam barretes
semelhantes.
·
A habilidade dessa gente em todos os trabalhos manuais, torna-a
muito. útil aos portugueses, depois que parte dela se civilizou um pouco.
Aproveitam-se esses índios no desbravamento das terra&, porque derrubam as árvores com grande presteza, · servindo-se habilmente do
machado. São caçadores experimentados, excelentes. no uso do arco,
conforme várias vezes testemunhei, e alguns deles manejam muito
bem a espingarda. Estão atualmente encarregados de repelir os ata-.
ques dos Botocudos no rio Pardo, tendo à frente o capitão Paulo Pinto.
Eles temem os Botocudos, que, pouco antes de minha visita a esse lugar,
haviam matado · alguns Camacãs no rio Pardo; por isso exami·naram com muita atenção,
dando mostras de raiva, o -moço botocudo Queck, que eu levava comigo. Dizem, aliás, que ·eles são bravos
e têm aprisionado muitos désses bárbaros.
Os Camacãs acolhem muito bem os estrangeiros e quando em
1806 .o capitão-mor João da Silva Santos veio a este sertão, em visita
a uma aldeia desses índios, foi recebido festivamente. O chefe havia
pintado a cabeça de vermelho, os pés e os antebraços; tinha à
cabeça um belo barrete de penas; ao pescoço trazia grosso cordão de
algodão tinto ~e vermelho, terminando por duas pencas de dentes de
animais e cascos de anta; os compridos cabelos flutuavam-lhe nas costas
e na mão trazia uma longa vara· de. madeira vermelha, sem dúvida
pau-brasil, liso e delicadamente trabalhado. Tinha pintado um crescente preto em cima e embaixo dos olhos. O cauim não faltou nesse dia,
e os Camacãs dançaram a noite toda.
Afora as suas armas .e trabalhos de arte, esses costumam vender
aos europeus velas de cera, que espalham um cheiro agradável, quando
queimam. Fabricam-nas muito engenh~samente fazendo com elas compridos cordões, que em seguida . enrolam artisticamente em feixes
alongados, a que externamente grudam grandes folhas. Os Camacãs
vendem também mel, que colhem em grande quantidade nas florestas;
Essa substância é dos petiscos que eles mais apreciam, muito embora
sejam bem pouco delicados em matéria de alimentação. Encontrei em
suas choças pés de anta em completa putrefaçao, e que eles comiam,
assim- mesmo, como coi~a muito apetitosa; em compensação, não tocariam na carne do tatu verdadeiro (Tatou noir Aiara)9• 2, que os
europeus muito apreciam.
Tal como na maioria dos povos selvagens, os homens tratam suas
mulheres com certa rudeza, embora sem maldade. Parte dos Camacãs,

e

(pág.

(642)

128) .

Dasypua novemcinctua (Linn.) , "tatu verdadeiro". "t~tu galinha". Ct. nota 248
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que mantém relações mais íntimas com os portugueses, fala já um
pouco a língua destes. · O idioma dos Camacãs tem qualqu~r coisa de
b~rbaro, por causa do ' grande número de sons nasais e guturais; cortam bruscamente o fim 'das palavras, falam baixo, com a boca aberta
pela metade.~ Quando fazem uma boa caçada, ou têm outra ocasião
qualquer de se divertir, não deixam de · celebrar uma festa, acompanhada de danças e de cantos; reúnem-se então em grande número
e começam cortando transversalmente o tronco de uma barriguda
(Bombax) , árvore essa que contém uma medula tenra e sucosa, e a
esvaziam, deixando ficar, porém, o fundo. Obtêm assim um recipiente
com 2 a 2 pés e meio de altura, que colocam num lugar plano, entre
as suas choças ou em suas proximidades. Enquanto os homens trabalham nisso, as mulheres se ocupam em preparar o cauim com mandioca ou milho. Doze ou dezcsseis horas antes, mastigam os grãos
de milho (é substância que preferem para tal bebida, mas e~pregam
também batatas), cuspindo num vaso os grãos mastigados, e acrescentando depois água quente; despejam depois a mistura no vaso de
casca de árvore, onde continua a fermentação; então, acende-se o fogo
debaixo dele, e depois prende-se-lhe a base num buraco cavado na
terra6 • 3 •
Enquanto isso, ·todos os dançadores se pa~allJentam convenientemente para a dança, os homens pintam-se com longas listras negras, e as
mulheres, com círculos formados de meias-luas concêntricas por cima
dos seioo, linhas no rosto, etc. Alguns ornam a cabeça com seus barretes de penas e enfiam penas pintadas nas orelhas. Um deles segura na
mão um instrumento feito de uma porção de cascos de anta, amarrados em dois .maços por meio de cordões. E' chamado herenehediocá, e
serve para marcar o compasso, produzindo um ruído muito forte quando
sacudido (vem ele representado na fig. 3 da 22.ª estampa). Servem-se
também às vezes de um pequeno instrumento cujo nome é "kechiech"
(a pronunciar como em alemão), o qual conste numa cabaça oca,
com um cabo de madeira (estampa 22, fig. 2) e contendo algum·as pedrinhas que, quando se sacode, fazem também ouvir ruído semelhante ao
de um chocalho. Esse ins{rumento tem inegáveis afinidades com o
maracá, o ídolo doméstico dos Tupinambás e outros aborígines do
Brasil, que também dele se serviam em suas danças. Nos primeiros
tempos da descoberta, · oo Espanhóis encontraram instrumentos semelhantes na América do Norte, na Flórida, por exemplo•.
(* ) Ver BAllllDE, pág. 156 e SouTBEY, · Hiatorv of Brazil, tomo I, pág. 635.
Não encontrei entre os Camacãs os chocalhos qu~ usam nos pés várias tribos do Brasil
e da Guiana, em suas danças .

. (848) A técnica de fabricação do " cauf" foi descrita Por mais de um viajante
e especialmente pelos cronistas do século do descobrimento.
Entre as noticia s mais
antigas e ao mesmo tempo mais circunstanciadas sôbre o a ssunto está a dada por
Jean de Léry (Voyagea au Brésil, edlç. Gaftarel, tomo I, págs. 141-169 ) que tem
sido a principal fonte informativa para a generalidade dos autores.
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Começa então a dança: quatro homens um pouco inclinados para
diante, avançam e, com passadas medidas, dispõem-se em círculo, conservando-se uns por detrás dos outros; todos cantam com pouca modulação, boi! hoil hêl hêl hêl, enquanto .u m deles acompanha essa
toada com o ruído do instrumento, que, de acordo com a sua fantasia,
. ora é mais forte, ora mais suave. ·As mulheres, nesse momento, se
metem na dança, e ficam duas a duas, · com a mão esquerda nas costas
umas das outras. Depois os homens e as mulheres, alternadamente,
fazem voltas sem parar, ao som dessa encantadora música, em torno
do vaso que contém a desejada bebida. Dançam, assim, sob o rigor do
sol, na estação mais quente do ano, com o suor a escorrer-lhes ao longo de
todo o corpo. Dirige-se então cada qual ao vaso, de onde, com uma
cuia, tiram o caui~ e o bebem. As mulheres acompanham o canto
com sons a meia-voz, sem nenhuma espécie de modulação, e marcham
simultâneamente com a cabeça e a parte superior do. corpo inclinadas.
Esses selvagens dançam assim a noite inteira sem se fatigarem, até
que o vaso esvazie. A 20.ª estampa dá uma sugestiva representação de
uma tal festa. Essa dança parece ter alguma semelhança com a dos
Coroados de Minas Gerais•.
Algumas vezes os dançadores se dividem em duas filas que ficam
face a face, de modo que uma empurra sempre a outra. Nas ocasiões
solenes, quando a noite foi passada a dançar, segue-se-lhe muita vez
outro exercício. Os índios jovens, para ostentarem a sua força, côrrem à mata, cortam um grande pedaço cilíndrico de um tronco de
barriguda, que é muito pesado enquanto está cheio de seiva, e nele
enfiam um pau, para poderem carregá-lo mais facilmente. O mais
forte do grupo toma deste pedaço de tronco, coloca-o sobre os ombros
e, carregado dessa maneira, corre para a sua cabana, perseguido por
todos os outros, que procuram arrebatar-lhe o fardo. Essa luta continua até que chegam ao lugar em que estão reunidas as belezas _d a
tribo, que lhes dirigem os seus aplausos. Às vezes o pedaço de madeira
é tão pesado que um ou. outro desses rústicos caval.heiros se machuca.
Assim que chegam ao fim da corrida, costumam, inteiramente banhados
de suor, precipitar-se no rio para se refrescarem·, prática em que não
poucos já têm encontrado a morte.
Quando um Camacã cai doente, deixam-no sozinho; se ainda
pode andar, procura por si a sua subsistência, pois, do contrário, se
Essa indiferença
verá absolutamente privado de qualquer ajuda.
pelos doentes e os desvalidos se observa entre os indígenas do Orenoco,
onde o desprezo de que são vítimas só tem rival no estoicismo com que
sofrem as suas dores, e até esperam a morte, tal como se lê na relação
de vários viajantes, entre outros Gumilla • •. Os Camacãs conhecem
poucos medicamentos; empregam para curar os doentes um processo
(*)
(**)

Cf. v. EscHWEGE, Journal von Brasilien, parte I, pág. U2.
Vide G UMILLA, H i stoire de l ' Orénoqué, tomo 1, pág. 328.
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praticado pelos Bagaís 'ou Sem1nelis, pelos Aruaques e outros povos
da Guiana•, que consiste em lançar sobre eles a fumaça do tabaco.
Durante . essa operação, o médico murmura palavras que infelizmente
ninguém compreende. Se um doente vem a falecer, toda a tribo se reúne
em volta dele, e, com a cabeça inclinada sobre o cadáver, todos, homens
e mulheres, soltam gritos horríveis, durante dias inteiros. Esse pranto
fingido dura às vezes muito tempo; fazem intervalos de descanso, mas,
quando se pensa que as lamentações terminaram, recomeçam com
renovada intensidade. O morto fica às vezes estendido no chão
duran.te .muito tempo, até que seja enterrado. Dizem que consideram as
almas dos mortos como suas divindades, dirigem-lhes preces e atribuemlhes as tempestades. Acreditam também que as almas dos mortos, quando
não foram bem tratados durante a vida, voltam sob a forma de uma
onça para fazer mal aos vivos; daí a razão de botarem, junto do
cadáver; numa cuia ou numa panela, um pouco de cauim, bem como
arcos e flechas. Todos esses objetos são colocados por baix9 do morto,
enchendo-se em seguida .a cova e acendendo-se uma fogueira ein cima.
Acrescentárei a essas . poucas particularidades . sobre a notável
tribo dos Camacãs, aigHns traços que tirei da Corografia Brasílica,
obra que na Alemanha, até o presente, só deve ser conhecida de poucos
leitores. "Os Mongoiós, escreve o seu autor (que parece não ter
conhecido o nome de "Camacãs" que essa tribo a si se atribui), com os
quais foi concluído um ·tratado de paz em 1806, se achavam reunidos
en1 seis aldeias pouco povoadas, nas proximidades e ao norte do rio
Patipe (Rio Pardo). · Cada família vive isolada em sua cabana e todas
cultivam diferentes espécies de batatas, abóboras, inhames, melancias,
e excelente mandioca (trata-se no caso, de "mandioca-doce" ou "aipi")·;
colhem também muito mel. Em coisa alguma são menos econômicos do
que no aproveitamento das abelhas. Tiram toda a cera de mistura con1
as abelhas que se acham em casa e coam tudo numa espécie de peneira;
cera e abelha são postas numa certa porção d'água e obtêm assim uma
bebida embriagante, que os fai alegres e às vezes os torna furiosos.
Preparam também outra bebida espirituosa com. batatás e raiz de mandioca pisadas, e deitadas de infusão até fermentar.
Os pais põem os nomes aps filhos recém-nascidos, sem qualquer
outra cerimônia; choram os mortos e os enterram nus, em posição
sentada••; cantam e dançam ao som dum instrumento tão sitnples
quanto pouco sonoro e .que consiste numa corda fina, esticada num
arco••• . . As mulheres trazem franjas de algodão delicadamente tran(*)

QuANDT,

Nachrichten von Surinam, plig. 61.

Desse livro, cujo autor é o Pe. M. Aires de Casal, há modernas edições entre
as quais a recentfssima, pelo Inst. Nacional do Livro.
(**) Dizem que eles abandonaram ~sse modo de enterrar.
(***) Não encontrei entre os Camacãs o instruménto de que a "Corografia Brasílica" faz menção~ talvez o tenham obtido nas aldeias ou vilas dos negros vizinhas
dos portugueses, pois eles possuem um instrumento semelhante, que freqüentemente tocam.
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çadas qlie lhes caem na frente· do corpo até os joelhos. Os homens
cobrem as partes pudendas com um tecido de folhas de . palmeira•;
afora isso, nada mais cobre o seu corpo bem proporcionado. Passam
a maior parte do tempo caçando nas matas, ou procurando frutos.
· A fabricação dos vasos de barro é o único ramo de indústria que
cultivam. Fazem foles com couro de veado, e, quando querem- tirar
a pele desse animal, principiam a fazê-lo pelo pescoço. Consideram
o cão o mais útil dos animais domésticos; é o único que criam para
a caça. Os instrumentos de ferro é o que mais invejam dos europeus.
Seus remédios consist«7m em emplastros, compostos com ervas maceradas,
em decacção e em· banhos; conhecem-nas, quer por experiência própria,
quer pelo conhecimento transmitido pelos antepassados. O arco e a
flecha são suas únicas armas, não só para a caça, como para a guerra.
Os Mongoiós que abraçaram a religião cristã preferem aquelas às armas
de fogo".
·

,

(*) Esta bainha das folhas da "issara" vem representada na fig. 4 da estampa a
e concorda exatamente com as dos Botocudos.

VII

VIAGEM DE CONQUISTA A CAPITAL
DA BAHIA E ESTADA NESSA CIDADE
O vale pitoresco de Uruba. - Cachoeira . - Coronel
João Gonçalves da Costa. Rio das Contas. - Rio ]iquiriçá. - Laje> e desagra·dável incidente aí ocorrido. - Prisão em Nazaré diJ:s Farinhas. - Rio ]aguaribe. - Ilha de
Itaparica. - Cidade de São Sàlvador da Bahia de Todos
os Santos.

Para ir do arraial da Conquista, através do sertão da Bahia, à capital
da capitania, podem-se escolher vários caminhos. A estrada principal
de Minas Novas e de Minas Gerais a essa cidade, passa pela vila de
Çaieté644, vila do Rio das Contas e vila da Cachoeira de Paraguaçu.
Mais próxima do arraial, onde eu me achava, há uma outra, acompanhando o curso do rio Gavião. A ela se chega em dois dias de viagem;
·mas, representa um rodeio. O caminho que as boiadas da zona de
Conquista costumam tomar para atingir a capital é o mais curto;
foi este que eu preferi; porque poucos viajantes ~ freqüentam, tanto
mais quanto fazia pouco que algumas tropas tinham sido atacadas por
salteadores, nas margens do Gavião.
A chamada estrada das boiadas, que é relativamente boa na
estação seca, até à fazenda de Tamburil, foi feita à própria custa p~lo
coronel João Gon·çalves da Costa, que até agora não recebeu qualquer
indenização do governo por esse e vários outros empreendimentos igualmente úteis, a que consagrou parte de sua fortuna.
Deixando-se o arraial, entra-se numa região uniformemente
montanhosa e coberta de matas, onde as colinas e morros .se sucedem
íninterruptamente, de modo a descortinar-se sempre atrás ·das serras

(e••>

'º·ººº

"Cayeté" no original.
Deve ser Caetfté, hoje cidade de ctréa de
habitantes, situada 6%5 km a sudoeste da cidade de Salvador e a cêrca de 400 km da
costa marftlma.
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novas serras, cobertas todas de mata~ de pouca altura, que se estendem
at~ aos arredores do Arraial.
Essa vasta solidão, onde hoje não se
encontra mais que um pequeno número de pessoas, era ocupada há
apenas uns sessenta ou setenta anos, pelos Camacãs, seus primitivos
habitantes, os quais agora se refugiaram nas g·r andes florestas vizinhas da
costa, onde, por muito tempo, desfrutarão de um território de caça
que ninguém lhes virá disputar.
Nas matas despovoadas· <las cercanias de Conquista, outra ocupação não achei senão observar as diferentes plantas, cujas. flóres impressionam o olfato dos viajantes pela suavidade de seu- aroma, antes.
mesmo de serem vistas. As · fazendas ou habitações isoladas, que se
encontram a três, quatro, cinco e até seis léguas de dist~nc!a um,as
das ?utras, raro interrompem a monotonia dessa estrada. No primeiro
dia fiz uma parada para passar a noite na fazenda da Preguiça; a
casa muitó bonita e construída <le tijol9s, sobressaía vanra josamente
entre todas as outras da região se ben1 que não fósse muito grande.
Ao crepúsculo ouvimos soar, nos charcos da redondeza, o curioso
concerto entoado pelo chamado "sapo ferreiro", que lembrava o som ·
produzido pelas batidas duma multidão de latoeiros; não conseguimos,
entretanto, apanhar nenhum desses curiosos animais645.
Um dos nossos homens, que marchava na retaguarda da tropa,
matou com uma paulada, num galho baixo de árvore, um grande
urutau, a que já me referi pelo no1ne de Caprimulgus aethereus646.
E' bastante comum nas matas, alimentando-se principalmente de borboletas; perseg1:1e as espécies grandes, tais como Papilo nestor e menelaus, de magnífica coloração azul, e a branca laer.tes, Fabr.647 • Essa
curiosa ave crepuscular, cuja goela espantosa1nente larga é perfeitamente adaptada à captura desses insetos, não lhes engole as grandes
asas que se vêem e1n toda parte, espalhadas no chão.
Encontrei ainda nessas rnatas uma outra espécie, muito bonita,
de urutau, provavelmente desconhecida até então, e que se distingue
pela íris alaranjado vjvo•6,1&.
(*) Ca.primulgu8 leucopterua é o nome que dou a essa bela espécie que não
encontrei descrita em nenhuma obra de história natural. Fêmea: comprimento. 11 polegadas,
6 liuhns: envergad ura das a sas, 22 pole~rndas e 6 li nhas: íris alaranjado-vivo; bico
muito largo e da forma do de Caprimulgus grandis; tarso curto e nu; alto de 4 linhas
no máximo: asas estreitas e compridas; cauda composta de 10 p~nas aproximadamente
iguais, sendo as duas externas apenas um pouco mais curtas; plumagem à pTlmeira vista
negro bruno, bastante carregado; grandes tectrizes posteriores formando somente uma
longa mancha esbranquiçada nessa parte do corpo, ventre mais claro que o resto,
puxando mes mo a branco; cabeça negro·bruno, pequena mancha branco-àmarelado em
cima de cada olho e listra semelhantemcnte colorida até o bico; parte posterior da

(045 ) cr. a nota 265.
(640) Cf. a nossa nota 32L
(0'7) M orpho menelaus (Linn., 1758) . conhecida no Rio de Janeiro por "Borboleta
Corcovado", é uma grande borboleta de esplêndido azul, das mais comumente empregadas
hoje em trabalhos de ourivesa ria. Papilio menelaus e P. nestor Linn.. ambas
primeiramente noticiadas pela Mlle. Meriam, na Guiana, significam, respectivamente o
macho e a f êmea de uma mesma espécie.
Morpho laertes (Fabr.), bem menor, é um
branco opalino, com mancbas pardo-escuras características junto ao bordo anterior das
asas. E' provável que a denominada P. n estor por Wled venha a ser outra que não
a assim chamada por Linncu• .
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No nosso segundo dia de viagem, a contar da partida de Preguiça,
depararam-se-nos muitas borboletas, daquelas duas espécies acima
referid as. A mata era aqui mais alta, mais sombria e mais fechada
do que nos primeiros dias; aquelas grandes borboletas voavam aos
bandos, em volta do cimo das árvores, para onde as. atraía uma infinidade de flôres amarelas e brancas, inotivo pelo qual não nos foi possível t,tpanhar uma só com a rede. As asas dêsses magníl1cos insetos,
batidas pelos raios ofuscantes do sol do meio-dia, reluziam com o
brilho incomparável, mormente quando .o bservadas de cima. As . asas
azul-celeste de Papilio menelaus, exibiam reflexos de um soberbo violeta,
e as de nestor reflexos azuis, dos mais diversos matizes. A · grand~
borboleta branco-azulada, Papilio laertes de Fabricius, é também muito
co111um nessas matas sendo mais fácil de apanhar do que a menelaus649. No sul se encontram essas· duas magníficas borbolet1s azuis,
até nas cercanias do Rio de Janeiro. São o principal ornamento das
flôres; . pode-se-lhes juntai a Papilio leilus, negra com listras verde
doirado, que encontramos com particular abundância em vila Nova
de Almeida e em M ucuri.
E' muito comum nas zonas descampadas, mesmo quando próximas do mar.
Na primeira parte da relação de minha viagem, afirmei que as
Nymphales eram, em certa região, muito numerosas, e agora observarei,
outrossim, que as Heliconii formam em geral a família .mais comum
de borboletas nas zonas que per~orri. Adejam em todas as matas,
notadamente a pinta de fogo, Heliconius phyllis, H sara e H. egna,
assim como muitas de suas variedades e afins. Nos campos descobertos
e nas pastagens, uma das borboletas que mais freqüentemente se vêem é
Papilio plexippus FabriGius, encontrada até na América setentrional.
Em todas as grandes matas virgens, vive a borboleta já referida por
Langsdorff• e que, provavelmente com a tromba, produz um som .seme/

Cabeça bruna com linhas tranS\'ersais amarelo-avermelhado pálido ; nuea e parte
superior do pescoço com listas es branquiçadas : dorso negro bruno com estreitas ralas
transve rsais esbranquiçadas ou amarelo avermelhadas: parte inferior das costas negro
bruno ma is carregado; ombros negro bruno; tectrizes médias e posteriores branco marmorea do
de cor negro bruno nas pontas e nas bárbulas externas; cauda negro bruno muito
carrega do com sete listras transversais marmoreadas mais pálidas ; interior das asas negro
bruno; mento esbranquiçado, com as penas um tanto amareladas e escuras nas pontas;
garganta cinzento bruno mesclado de amarelo; parte inferior do pescoço e alto do
peito semelhantes, apenas misturados com um pouco de amarelo avermelhado e marcados
com grandes manchas negro bruno; ventre e partes inferiores cinzento esbranquiçado,
marmorea dos ; peito e ventre listrados.
As ct>res do macho são mais claras ou mais
esbranquiçadas que as da fêmea.
( *) O Sr. Langsdorff me havia dito que também se encontra à . mesma borboleta
em Santa Ca tarina.
( 648) N11ctibiua leucopterm leucopteru• (Wied). Forma rara, de que não consta
serem conhecidos outros exemplares além do colecionado por Wied. Chapman (BuU. Amer.
Mm. Nat. Hist., LV, pág. 275), que estudou no Arnerican Museum, do qual são hoje
propriedade, os dois exemplares a ela atribuídos pelo viajante-naturalista. informa que
só a fê mea pertence a l eucopterus, o macho sendo "uma forma de N11ctibiua grisem".
Segundo o mesmo autor a ave brasileira é coespecifica da q ue Ridgway descreveu em
1912 no Equador, com o nome de N y ct ibius macu losus .
(649) Morpho menelaus e M. laertes acha m-se r epresentadas em belos desenhos
a cores (est. XV. fig. 55 e XIV, fi1t. 54. r espectivarnente). No livro de Benedito Raimundo
da Silva L epidópteros do Brasil, Rio, Impr. Nac., 1907.
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lhante ao de uma matraca, como também a Climena· (Cramer, est.
XXIV, F.), que traz em cima de suas asas o número 88. Outras
belas espécies, tais como nimas, zacynthus, polydamas, mutius, dolicaon,
etc., são muito mais raras.
Estando o calor extreman1ente forte nesse dia, os nossos animais
de carga, esgotados, buscavam sôfregamente água, o que por pouco nos
ocasionou uma perda; um dos burros atirou-se de repente num charco,
fazendo com que a água entrasse nas caixas e estragasse quase completamente tudo o que nelas se guardava. O viajante está exposto em
tais ermos a freqüentes acidentes desse gênero, perdendo, muita vez,
pela indocilidade dos animais de carga, pela negligência dos tropeiros
ou pelas chuvas, o fruto de assíduas pesquisas e de longas e penosas
jornadas.
Tendo deixado a mata, entrei numa zona em que altas colinas,
suavemente arredondadas, se cobrem de_ mato rasteiro, ou de vastas
touceiras de samambaia (espécie de feto, Pteris caudata). Esse feto
apresenta a singularidade de cobrir aqui e ali imensas áreas do solo,
de ordinário os .trechos desnudos das florestas, fato êste pouco comum nas
zonas quentes do Brasil, e provavelmente nas de todos os países quentes,
pois, sob tal clima, é mais raro crescerem juntas plantas duma mesma
espécie do que nas zonas temperadas e frias do Globo*. Dizem que
os brotos desse feto causam a morte do gado que os come. Atribui-se
efeito semelhante, em relação aos ·cavalos, a uma espécie de Brome lia
que aqui vive. Não chovia desde muito tempo, motivo pelo qual esses
ermos achavam-se inteiramente esturricados.
Secas dessa espécie
ocasionam, em várias zonas do sertão da Bahia, a morte de grande quantidade de gado, causando assim prejuízos consideráveis; eis porque se
faz mister reunir o gado freqüentemente, com o fito de levá-los para
zonas mais úmidas. As vezes se põe fogo aos fetos nos iugares secos
e altos, a fim de fazer o solo produzir, com essa forma de adubação, um
pouco de vegetação para os animais.
A naturez~, todavia, espalhou nesses prados ressequidos alguns
vegetais que parecem suportar perfeitamente a seca; entre outros,
uma bela Bignonia de grandes flores amarelo limão vivo, que se ergue
a uma altura de 8 a 10 pés, e uma Cassia de · longos estames verticais,
de cor alaranjado vivo; · possuem ambas um aspecto magnífico.
Esta última é uma árvore de que já tratei; sua folhagem verde clara
forma uma copa perfeitamente cônica, donde se viam pender, então,
longas vagens articul~das. Por entre as moitas do cerrado sobressai
uma espécie de palmeira, que não atinge mais de 20 a 30 pés de altura
e é a única representante que en·c ontrei da família, nessa parte de minha
,

Veja-se a respeito HUMBOLDT, De Distribuitione geogr:aphica
As plantas que vivem em sociedade no Brasil oriental são Conocarpus
espécies de Rhexia, alguns caniços muito altos (Bambusat), "ubá"
palmeiras anãs da costa, vários fetos, principalmente Pteris caudata,
gramíneas, Cecropia, Bignonia e outras.
(*)

pla-ntnrum, pág. 50.
e Avicennia, várias

e "taquarassu ", as
muitas espécies de
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viagem; as folhas dispõem-se no tronco em quatro ou cinco fitas, e o
cacho tem frutos do tamanho dum · pequeno abricó, revestidos de polpa
adocicada, cor de laranja. · As araras os apreciam muito e quebram facilmente, com o bico, o caroço que se encontra neles. Dá-se a essa palmeira, nas proximidades de Nazaré, o nome de "coco de licuri", que
não se deve confundir com o "aricuri" já · referido na primeira parte
de~ta Viagem 65 com que muito se parece, principalmente no fruto.
A nossa marcha, através de áridas colinas, vinha cansando tanto
os homens e os animais, que uns e outros corriam avidamente para
estancar .a sede ardente nos córregos que encontrávamos no fundo
dos vales. A. água dt:stes riachos era límpida e fresca, e1nbora a que se
bebe · geralmente nesse sertão seja extremamente ruim. Apesar da falta
de boa água nessas zonas secas e desnudas, o viajante facilmente observa,
que as febres são aí muito mais raras que nas grandes florestas próx.imas
do litoral. As que reinam nas zonas que percorri se distinguem das
febres das o~tras províncias por um caráter mais benigno; · assim é,
que, por exemplo, ao longo do rio São .Francisco, na época em que
as suas águas baixam, a região toda se vê infestada por epidemias
que matam muita gente e se tornam, sobretudo, muito perigosas para
estrangeiros e para os viajantes . não aclimatados.
À tarde, cheguei a . uma fazenda velha e abandonada, chamada
Taquara, onde s.ó existiam duas miseráveis choças de barro, completamente em ruína~; estavam cercadas de mato por todos os lados, por
grandes touceira~ de samambaias secas (Pteris caudata) e, em alguns
pontos, por espéssas macegas compostas de unia planta de 4 a 5 pés de
altura, espéçie ri,ova de Tagetes•, que espalha um cheiro forte muito
agradável. Havia, nesse sítio, um curral, que era utilizado para guardar,
· durante a noite, as boiadas em trânsito. Tentamos dormir nas choças,
mas uma qúantidade prodigiosa de pulgas e bichos-de-pé cobi:iu, num
abrir e fechar de olhos, toda a nossa roupa, de sorte que nos pareceu mais
prudente fazer um bivaque ao ar livre61H. Acendeu-se uma fogueira para

º,

(*) (Suplem.). Tagetea glandulifera, ScHllANK, Plant. rar. H. Monac., n.º 54. E'
talvez a mesma. que Tagetea minuta; pelo menos a figura que Dillenius nos deu dessa
planta e que Linneu citou, adapta-se-lhe muito bem. Veja -se ScHRADER, op. clt .• pág. 714.

(11110) . O "ouricuri", "nlcuri" ou "llcuri" (Cocos coronata Mart.) é muito comum
em grande parte do Recõncavo ds. Bahia, tanto na terra firme, como nas ilhas.
Seu
grande valor econõmico tem sido ultimamente divulgado por Gregório Bondar, do Inst.
Central de Fomento Econ. da Bahia.
Os frutos maduros destacam-se espontli.neamente
dos cachos, caindo no solo onde os procuram avidamente o gado · bovino e caprino,
que deglutem o próprio caroço, rejeitando-o d epois pelo intestino. Nã o sã o menos
apetecidos também pelas aracuãs (Ortalis aracuan Spix) ·e até pelo povo, que não me
consta crlmlná-Jos de qualquer maleffclo. Cumpre não confundir a presente com outra
palmeira, Cocos schizophvlla Mart., também vulgarmente chamada " aricuri ", ou " licurioba ",
Já referida por Wied à pág. 20•.
(6111) Quem tenha experiência das viagens pelo sertão sabe o r isco que se. corre,
procurando abrigo nos velhos ranchos abandonados, de ser devorado por esses insetos,
aos quais se deve acrescentar, em certas zonas, o "carrapato do chão", Or nithodoru.s
ro1tratm Aragão, comum em Goiás, Mato Grosso e repúblicas limítrofes . Cf. A. Neiva
& Bellsário Penna. "Viagem cientifica", etc., em Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, VIII.
fase. III, pág. 92; H. B. Aragão, "Obs. Ixod. Rep. Argentina", in Nov. Reun. Soe.
Arg. de Patol . Region., vol. III em hom. à mem. de Carlos Chagas (1939) , pág. 1476.
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cozinhar, e todas as moitas vizinhas foram batidas em busca de madeir:1
seca; um dos meus homens descobriu, muito próximo donde estávamos, ao lado duma das choças, uma serpente de chocalho (cobra cascavel). Fomos todos observá-la; o réptil estava tranqüilamente deitado
e não parecia absolutamente se inquietar com aquele número desusado
de espectadores, de modo que nos foi fácil atordoá-lo, batendo-lhe ·com
um pequeno pau, e matá-lo .
.O resto da tarde foi consagrado ao exame da nossa presa, que,
em seguida, foi colocada dentro dum barril de aguardente, que eu
sempre levava comigo para tal fim. Essa aventura prova com evidência a inexatidão e o exagêro das descrições que se têm feito da éascavel, pois esse animal, como o observou Bartra1n6 5 2 , só se torna perigoso quando alguém se aproxima muito dele sem o ver, irritando-o,
portanto, e obrigando-o a se defender. Entre as diferentes espécies
de serpentes é difícil achar uma que, po~_ natureza, seja mais preguiçosa
do que a cascavel (Crotalus horridus, Linn.). Daudin descreveu-a- muito
bem. Ela atinge um comprimento de 5 a 9 pés e uina grossura proporcional; sua coloração é muito simples: cinzento-bruno, mesclado apenas
de manchas em losango, mais claras e mais escuras.
.
Mal rompera o dia, após uma noite úmida, e já a nossa tropa
estava carregada e em movimento. Atravessamos um trecho agreste,
entremeado de cerrados baixos e pastagens. Lindas Cassia de flores
amarelo-vivo*, bignônias, · mimosas e palmeiras-Iicuri formam aqui
o interior das moitas, o que empresta aspecto .pitoresco à paisagem,
_malgrado o seu caráter rude e selvagem. Profundos vales cortam,
bruscamen~e, essas colinas de vertentes escarpadas; sombreiam-lhes
o fundo espessas florestas, enquanto o solo, uniformemente constituído
de argila vermelho-escura, deixa ver, por toda parte, os montículos
amarelados e cónicos das térmitas. Anima a paisagem, aqui e ali,
algum gado que, tomado de espanto pelo inesperado aparecimento de
viajantes, olha com surpresa para eles.
·
Vêem-se aqui, em grande abundância, o periquito de barriga alaranjada (Psittacus cacioruM) e a róla de cauda comprida (Columba
.squamosa)653•
Quando se atravessam as caatingas e os cerrados dessa região,
nunca a gente se precavê bastante contra os pequenos galhos das árvores que ladeiam a estrada, pois se .acham eles liter.a lmente forrados de
uma porção incontável de pequenos carrapatos (Acarus), que os
fazem ficar totalmente vermelhos. Se acontece alguém tocar num
(*)

(Suplem.). Oassia speciosa.

(652) Convém lembrar
ressante narrativa de viagem
and South Caroline, Philad.
do rênero Crotalus.
.
(658) Sóbre estas duas
respectiva'rnente.

SCHBADER,

op. cit., pág. 718.

que a observação (le Bartram, a quem se deve uma int.~
rica em assuntos de História Natural (Traveis throuq North
1791), reporta-se a alguma das espécies nofte-americailas

·
aves, já anteriormente tratadas, vejam-se as notas 575 e 568,

·
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désses galhos, _sente logo uma comichão insuportável em todo o corpo,
pois esses bichinhos, que não são maiores que-a ponta de um alfinete,
se espalham .por toda a parte e atormentam de tal modo, que não dão
repouso nem de noite nem de dia, até que a gente consiga se desembaraçar deles65 4• Quase todo o nosso pessoal sofreu dessa incômoda
qual não se conhece meio mais seguro do que fricpraga, contra
cionar o corpo com uma infusão de fumo. Esses importunos insetos65 fi
constituem uni dos maiores contratempos para os via jantes, nas regiões
secas do interior da América Meridional, e, nesse particular, substituem
os mosquitos das zonas florestais e úmidas. Alguns desses carrapatos
atingen1 tamanho considerável e produzem muitas vezes perigosas feridas,
quando não devidamente tratadas; produzem mesmo doenças, cutâneas
nos homens pouco asseados656. No Paraguai chamam este inseto de "vinchuca"•, e na Guiana Francesa de "tique"••.
Vimos, aos· montes, nos galhos, filhotes de gafanhotos (Gryllus),
gênero que conta numerosas espécies no Brasil; alguns. são muito
grandes, outros se fazem notar por suas belas cores. Não tive ocasião
de observar os numerosos bandos desses insetos que descreve Azara••• .
Parece que· eles freqüentam de preferência os terrenos planos e descobertos.
Em breve achei-me no pequeno -arraial de Poções657 , cujo
vigário páreceu-me grande apreciador de bebidas fortes, pelo menos
a julgar pelo seu estado de completa embriaguez. O lugar conta uma
dúzia de casas e uma capela feita de barro.
A pequena distância d'a í começam as terras do capitão-mor
Antônio Dias de Miranda, que costuma residir na fazenda de Uruba,
onde me tinha convidado a visitá-lo. Se~ pai, o coronel J0ão Gonçalves
da Costa, assim como vários de seus filhos, possuem em co1num uma
vasta extensão de terras, onde conservam grande quantidade de gado
em estado selvagem.

a

(*)

(**)
(***)

AzAaA, Vot1aues, etc., t. 1, pág. 208.

Vide BAllllbE, Be11creibunu,. von Cavene (tradução alemã), pág.
Vide AZAllA, Voovage11, etc... voL. 1, pág. 2U.

'º·

(854) ~sses "carrapatlnhos", também chamarlos " mkuins ", são as larvas hexápodas
(o animal adulto tem sempre oito pa.tas) de grande número de espécies. dentre as quais
o muito conhecido e molesto "carrapato estrela" (Amblyomna - cavennens.e (Fab.) é,
'quase sempre, a mais comum (cf. Neiva & Penna, págs. 00-92 do trab. citado em nossa
nota 651) . E' durante os meses de estiagem (agosto e outubro) que esta praga a ssume
em certos lugares as proporções do verdadeiro flagelo, desa parecendo, pelo contrário,
quase sempre completamente logo às primeiras chuvas. quando passa para os naturais
hospedeiros em que conclui a sua. evolução. ou morre ao acaso das Intempéries.
(855 ) Não é ocioso lembrar que na acepção atual os carrapatos não pertencem
à classe dos Insetos (H exapoda ) , mas· sim à das Aranhas ( Arachnoidea).
(656 Sabe-se da enorme importância que vieram ter para a medici na os carrapatos.
que muitas vezes são ' 'ectores normais ou ocasionais de age ntes causadores não só de
acidentes locais (úlceras malignas) como até de graves doenças, quer no homem (tifo
exantemátlco) , quer nos animais (plroplasmoses) .
·
(657) Wled escr.eve " Os Possões". por onde se depreende que, à semelhança de
outros topônimos, o artigo deveria ter sido. a princfpio, invarlàvelmente usado juato ao
que ficou sendo depois, sozinho, nome do lugar.
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O caminho para Uruba levou-me em seguida por uma zona arenosa, coberta de arbustos secos, onde fui encontrar três espécies de
Cactus novas para mim. Uma se distingue por seus rebentos muito
felpudos; a outra por suas flbres vermelho vivo, reunidas em coroa
na ponta dos ramos, como em nossos cardas, e de cor· quase igual à
das flóres de Cactus flagelliformis.
Essa zona apresenta aspecto muito pouco variado; o solo consistia
quase que exclusivamente de barro amarelo avermelhado, e só o coco
de licuri animava, raramente porém, a paisagem árida e selvagem.
As araras, tão notáveis pela sua plumagem de um vermelho magnífico,
eram extremamente comuns; pousavam muitas vezes pertinho de nós,
ná sombra, sobre os galhos mais baixos das grandes árvores.
O calor era exaustivo; nenhuma aragem o amenizava, e o solo
argiloso e árido, semelhantemente à areia de ofusca11te brancura,
refletia fprtemente os raios do sol a pino. -Atravessamos mqitos córregos,
de águas turvas e salgadas (água salobra). Dois, porém, límpidos
e frescos, nos deram· força e ânimo, especialm_ente o Uruba, cujas águas
cristalinas serpenteiam à sombra das matas, ·entre margens cobertas de
vegetação virente.
À noitinha,. cheguei ao alto dum morro, onde acampamos ao pé
dum curral, a meia légua d.a fazenda de Uruba. A '_ noite foi tranqüila e agradável, e a -lua, com a sua doce claridade,' destacava em diferentes tons as colinas circunvizinhas. Durante toda a noite não cessamos de ouvi"r inú1neras vozes de animais, pois ós insuportáveis carrapatos não nos deixaram dormir. Quando o dia surgiu, meus olhos foram
agradavelmente surpreendidos com a encantadora vista de um vale
profundo, onde se acha situada a fazenda de Uruba. Altas montanhas,
cobertas d~ sombrias matas, formam profunda depressão, no fundo da
qual, acompanhando o córrego Uruba, surgem os telhados vermelhos
das casas, em pitoresco contraste com o verd~ da vegetaçã,o .
Fui acolhido o mais amigavelmente possível na .casa do capitãomor, embora este estivesse ausente. Sua família que, tanto quanto
êle, é muito considerada nessas terras, cumulou-me de atenções.
Levaram a amabilidade a ponto· de mandar uma porção à.e ·provisões
para a minha tropa, no morro onde estava o nosso acampamento;
vários escravos dos dois sexos foram incumbidos disso.. Teria de bom
grado passado alguns dias nessa hospitaleira casa; mas como o chefe
da família estava ausente, e uma demora maior não me traria vantagens, decidi-me a prosseguir viagem nesse mesmo dia, e, ao meio-dia,
reuni-me ao meu pessoal, depois de ter recebido de presente alguns
papagai_os faladores.
Chegamos no mesmo dia à fazenda da Ladeira, situada num vale
muito profundo, no seio duma região extremamente montanhosa;
pertence também à. família do capitão-mor. A descida, pela floresta
que cobre uniformemente toda a região, foi penosíssima para os
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animais; e uma chuva abundante, que durou toda a tarde, ainda
veio aumentar os aborrecimentos d a viagem. Chegados ao fundo do
vale, tivemos ocasião de contemplar novas cenas agrestes; velhas e
altas árvores de onde pendiam emaranhados compridos de T illandsia,
que os portugueses denominam "barba de pau", ostentavam formas
verdadeiramente admiráveis. Eram muito comum as grandes araras
vermelhas, tão pouco assustadiças, em razão da chuva, que continuavam pousadas nas árvores, por baixo das quais passava a nossa
tropa barulhenta. Vimos em Ladeira algumas choças mal construídas
de paus e barro, porém bastante grandes, habitadas por negros escravos,
que cuidam do gado nos campos em redor. Há também nesse local
grandes plantações de algodão.
Daqui a seis léguas fica a fazenda da Cachoeira, de propriedade
do coronel João Gonçalves da Costa, pai do capitão-mor. Desejavá
vivamente travar conhecimento com esse homem que, movendo guerra
aos índios de todas as bandas, foi o prüneiro a abrir estradas praticáveis
no sertão, pois eu esperava colhér dele informações autênticas sobre a
- região. Continuei o meu caminho através dum deserto matagal onde as
montanhas se àcumula1n umas atrás das outras, todas cobertas de mato
baixo, interrompido aqui e ali por blocos ·salientes de rocha. Muitas
dessas montanhas são massas desnudas de pedra de formas as mais diversas, mas de contorno em geral arredondado na parte superior. Nos
trechos sem vegetação, via-se que o solo era constituído por argila amarelo-avermelhada. De um lado e doutro o caminho era fechado por
mimosas espinhentas, de folhas finamente recortadas, entremeadas
aqui e 2.li d~ plantas lindamente floridas, entre as quais me contentarei
de citar uma nova e magnífica espécie de l pomaea, de granC:cs flores
vermelho vivo, cor de fogo•. Os blocos de pedra, de, formas as mais
surpreendentes, semelhando algumas vezes torres e torreões, e crguendose isolados por entre a vegetação, são habitados geralmente, nessa região,
pela pequena Cavia a que já nos referimos sob o no1ne de "mocó"658 e
que é caçada com grande empenho, pela sua carne, tida como saborosa.
Outrora, as hordas dos.Camacãs inimigos erravam por essas solidões;
e os viajantes não podiam se qventurar nelas sem correr perigo de
vida; mas, por fim, forçaram-se aqueles índios a se retirar para as florestas mais próximas do litoral, e já em 1806 firmava-se com eles
um~ paz definitiva.
,
Reinava nessas matas pedregosas um calor insuportável; nelas
não se sentia a menor aragem, e por todos os lados os raios solares se
refletiam fortemente. O próprio solo escaldava, os homens e os animais
arfavam exaustos; só as soberbas araras, perto de nós, pareciam comprazer-se nessa temperatura abras~"· !rn-a. Voavam gritando em todas as
(*)

(658)

(Suplem.).
Nota 578.

Convolvttlu~

igneus.

ScaaADER, op. cit., pág. 7HI.
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direções, enquanto quase todas as outras· aves se deixavam ficar quietas,
à sombra dos galhos, durante as horas mais quentes do dia. Quanto
a nós, não nos foi possível fazer uma parada nas horas de calor mais
intenso, continuando a viagem até a noite, quando, nc prolong2mento
de um vale se]vagem, alcançamos a fazenda, e pudetnos descansar de
um dia extenuante.
Na fazenda da Cachoeira, os negros, as suas choças construídas em
torno da habitação dõ coronel João Gonçalves da Costa, tinham formado
uma pequena aldeia, cuja situação .não era nada agradável, pois dela
não se descortinava senão uma vista triste e inanimada, que me fez
lembrar as pinturas de paisagens africanas. O proprietário, cuja casa
pegara fogo havia pouco tempo, reside habitualmente num sítio vizinho; só por a~aso achava-se agora aqui. E_ra um velho de oitenta e
seis anos, ainda ativo e robusto,,. vencendo em vivacidade muita gente
moça. Percebia-se logo, que em idade menos ayançada devia ter sido
dotado de grande vigor, coragem e ousadia. Recebeu-me da forma mais
amigável possível, testemunhando a alegria de poder ver um europeu;
a sua palestra era instrutiva e cheia de interesse para qualquer
viajante. Na idade de dezesseis anos, seguia a sua vocação, que era
a de conhecer terras distantes. Abandonou sua pátria, Portugal, e
veio estabelecer-se no meio das montanhas selvagens do sertão da
capitania da Bahia, onde se abria, às suas energias, um vasto campo
de atividades para muitos anos. Combateu, com grande denodo e
perseverança, os índios Patachós, que ele de_n ominava Cutachós, os
Camacãs e os Botocudos. Percorreu, fazendo despesas consideráveis
e empregando os mais persistentes esforços, todas essas matas virgens;
foi o primeiro a navegar vários rios, como o rio Pardo, o rio das
Contas, o rio de Ilhéus e parte do rio Grande de Belmonte, descobrindo-lhes a embocadura no mar e as suas comunicações entre si.
No rio Pardo, sustentou vários cornbates contra os Botocudos. Tais
feitos -lhe deram freqüentes oportunidades de demonstrar um .caráter
extremamente decidido e grande perseverança de ânimo. Um dia,
por exemplo, acompanhado de pequeno número de homens armados,
aproximou-se tanto duma grande "rancharia" de Patachós que não
pôde mais voltar sobre seus passos; escondeu-se então o mais depressa
que pôde, atrás de um tronco caído, com dois de seus homens, e
mandou que alguns outros companheiros rodeassem a mata. . Não
esperando poder permanecer por muito tempo nessa perigosa posição,
sem ser descoberto, lançou-se inopinadamente no meio dos selvagens,
dando dois tiros de pistola, com o que os pôs em grande pânico, forçando-os à fuga, não sem que lhe deixassem nas mãos alguns prisioneiros.
Mais tarde, começou a civilizar e batizar muitos Camacãs; depois utilizou-se vantajosamente deles em suas incursões contra outros selvagens.
Assegurou-me que os índios, quando reunidos aos brancos, demonstram
sempre grande coragem nos combates.
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Quando começou a se estabelecer nesses ermos, as floresta~ estavam cheias de animais ferozes. Só nos primeiros meses matou 24 onças
(jaguarété) e, en1 cada mês seguinte, um certo número, que foi sempre
decrescendo, de sorte que, por fim, pôde tentar a construção de um
curral para o gado bravio, coisa que a princípio teria sido absolutamente
inexeqüível devido àqueles grandes e perigosos felinos. Abriu, em
seguida, vários caminhos e estradas, da qual a mais importante é a que,
passando por Tamburil, dirige-se para as fronteiras de Minas Gerais.
Ela lhe custou muito tempo e exigiu-lhe grandes adiantamentos em
dinheiro, de que ainda não foi reembolsado pelo governo. Como recompensa, promoveram-no do posto de capitão-mor ao de coronel. Passa
a maior parte do seu tempo vago nas diferentes fazendas que possui, e
onde faz grandes plantações de algodão e milho. Fornece este último
produto com grande generosidade e cortesia a todos os viajantes. O
estrangeiro que percorre esse isolado e quase desabitado sertão, nunca
há de esquecer a hospitalidade recebida da família do coronel da Costa,
e principalmente de seu filho, o capitão-mor Miranda. A lembrança
desses homens de bem vive mesmo em afastadas terras, onde ficará
imperecível o reconhecimento a que têm direito.
Depois .de Cachoeira os montes continuam uniformemente cobertos
de matas até o vale do rio das Contas, onde se chega após u~ dia de
viagem. O calor intenso tornou penosíssima a falta d'água, durante toda
essa travessia. As águas dos córregos têm um gosto salgado, devido provavelmente ao fato de atravessarem subterraneamente camadas de sal,
Os ninhos de térmitas e as
pois são esbranquiçadas e turvas.
ar~ras são as únicas coisas notáveis do reino animal, que aí se
vêem. Em compensação, observei vários vegetais inter~ssantes, entre
outros um arbusto de 4 a 5 pés de altura, provido de grandes flores
tubulosas amarelas ·pontilhadas de violeta por dentro, .e de folhas grandes
e bonitas•.
Exausto pelo calor sufocante e pelo tempo que ameaçava temporal,
nem por isso deixamos de prosseguir em nossa marcha através d~
matas baixas e ininterrµptas. Os córregos estavam, na sua maioria,
secos, e foi em vão que procuramos um filete d'água para estancar a nossa
sede. Finalmente, ao cair da tarde, as montanhas se abriram um pouco,
desvendando-nos cambiantes magníficas de iluminação e variedades de
cenário, que logo nos deram . a certeza da proximidade dum grande
rio; e, efetivamente, não tardamos em alcançar as margens do rio das
Contas.
Esse rio, que téve a princípio o nome de Jussiappe, nasce na comarca de Jacobina e recebe vários afluentes. Seu leito, no ponto em
(*) (Suplem.). Boloregmia viacida, Nees ab Esenbeclc: Class. Llnn. Didynamia
Anrtoepermla famflla na.tura.Jls Bignoniacearum. Loeus prope Spa.thodea.m et Cre1centiam.
Cbaract. essent. : Calyx tubulosus, trllobfs latere infero fissus. Corola lnfundlbuliformls,
limbo quimqueffdo, subaequa.11. Nectarium-gymnobaslcum, magnum dlsclforme. Rudimentum
ttlamenti quintf. Capsula bflocularis.
·
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que nos achávamos, media apenas 60 passos de largura, porém dizem que
ele se alàrga logo depois e que, junto à su;i foz, é muito considerável •659. Passamo-lo a vau, sem custo, em nossos cavalos; na sua
margem setentrional viam-se duas cabanas, onde o proprietário dessas
terras, o coronel de Sá, pôs algumas famílias de negros escravos para
tomar conta duma venda. Os viajantes aí podem obter milho, aguardente e rapadura. O coronel mora numa grande fazenda situada cinco
.
léguas abaixo, nas margens do rio.
As terras que margeiam o rio das Contas, no , ponto em que as
pude contemplar, eram muito pitorescas. Montanhas de variadas
formas, cobertas de verdes matas, se elevam de todos os lados, enquanto
na sua base erguem-se altos capões de belas e sombrias árvores, entremeadas de prados verdejantes. As próprias margens são ensombradas por
velhas mimosas de folhas finamente recortadas, e de dentro da sombra
ouve-se sair a voz rouquenha e forte da&, araras. Essa região, muito
pouco habitada ainda, passa por ser grandemente sujeita a febres66o;
entretanto, o velho coronel da Costa me assegurou que tais epidemias
não são causadas pelo clima mas sim pela corrupção de imensa quantidade de cápsulas de algodão que se costuma atirar no rio. Depois que
se deixou ·de fazê-lo, as febres se tomaram menos freqüentes. Colhemos
nos rios dessa zona, tais como o Ilhéus, o Taípe e outros, várias pequenas
plantas aquáticas muito delicadas, entre as quais uma Azolla• •, que
se mostra à tona d'água, e outra, Potamogeton tenuifolius., Humboldt e
Bonpland•**, que se via um pouco mais ao fundo, e se achava de permeio com uma espécie nova de Cq,ulinia***•.
As margens do rio das Contas contêm muitas coisas notáveis para
a história natural. Ao cair · da noite observei grande quantidade de
sapos (Bufo agua, Linn.)661 , alguns de dimensões colossais, cujo dorso
cinzento-amarelado é coberto de manchas irregulares bruno-denegri,

(*) A Corografia Brasílica, tomo II, pág. 101, dá suore esse
rio os seguintes
informes: "Tem a origem, e seus primeiros confluentes na comarca de Jacoblna,' onde
deles fa laremos.
Os que se lhe juntam em estoutra pela margem setentrional, são:
o rio Preto, o das Pedras. o Manageru, o Ribeirão d' Areia. o Pires, o Água-Branca,
o Oricó-guaçu,' que atravessam grand~ matas, onde podem estabelecer-se · numerosas
colônias. Pela margem austral Incorpora-se-lhe o rio Grungugi. que lhe é pouco inferior,
e cujo principal ramo é o rio Salina. Os tndios Patachós dominaram as suas adjacências.
Abaixo desta confluência está o sitio dos Funis, onde o rio corre com rapidez, repartido,
e quase escondido por entre penedias. . Desemboca obra de dez léguas ao sul da ponta
de Muttá. e outras tantas ao Norte de Ilhéus. As sumacas sobem por ele quatro léguas
até a primeira cachoeira, onde há uma populosa Aldeia com uma ermida". . ·
(**) (Suplem.). Azolla magellanica Willdenow;
ScHRAOER, op. cit,, pág. 715 .
(***)
(Suplem. Najas tenera. ScHRADER, op. cit.. pá11:. 715.
( * ~* *)
(Suplem.). Caulin ia Wild. <= Fluvialis Persson) t en ella, Nees ab Esenbeck:
C. foliis oppositis, linearibus argute serra.tis flexilibus, caule trichotomo.

( 6 5 9) O trecho da "Corografia Brasílica " constante d a nota que na ·presente edição
se transcreve literalmente da obra original, aparece vertido em alemão.~ com admirável ·
fidelidade, no livro de Wied.
(660 ) Esse quadro até hoje pouco se modificou; . pois tradicional é a malignidade
das febres palustres reinantes no vale do rio Gongogi . (cf. O. .Pinto, Re1•. Museu Paulista,
XIX, pá.gs. 20-21) .
.
(661) Bufo agua Daudin, que Wied Identificara depois ao seu Bufo bimaculatus
(vide a nota 85, dt:stes comentários ), cai na slnonfmla de B uf o marinus Linn. Dos nossos
sapos é o mai<i comum e .também 'o que atinge maiores dimensões.
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das•; nos pântanos ouvia-se a voz retumbante do ferreiro.
Os
caçadores de toda a região afirmavam-me a existência de uma espécie
de jacu (Penelope), que não ocorre nem mais ao sul nem mais perto da
costa. Não tive ocasião de ver essa ave; mas, pela descrição que dela
me fizeram parece tratar-se de Penelope cristata de Linneuee 2 •
Como nos aproximássemos, ao crepúsculo, do lugar em que os
nossos burros pastavam, vimos esvoaçar em volta deles grande número
de morcegos, fazendo grande ruído com o bater das asas. Com grande
pesar de nossa parte, nada pudemos fazer contra esses ameaçadores
inimigos, porque a escuridão nos impedia de atirar sobre eles. Ficamos
bem inquietos pelos nossos pobres animais, o que tinha muita razão
de ser, pois que, quando voltou a luz do dia, os encontramos todos escorrendo muito sangue, a ponto de não ser difícil prever, que, com essa sangria, a maior parte deles não estava em condições de nos servir durante
aquêle dia. Esses vampiros (Phyllostomus) fazem um grande orifício
na pele dos animais com os seus dentes, abrem-lhes a veia e sugamlhes o sangue, que continua escorrendo por muito .tempo depois que dele
se fartaram. Conta Koster que, em alguns lugares, costuma-se suspender por cima do animal uma pele de coruja para preservá-lo daqueles
perigosos inimigos••. Não pude determinar a espécie a que pertenciam esses morcegos, tão numerosos no lugar em que nos achávamos663; todavia presumo, pelo que me informaram os habitantes,
que se trata de "guandirás" ou "jandirás"•••664.
(*)

Daudln publicou uma boa estampa. <lesse animal em sua Histoire naturelle

d ea r ainettea, eles grenouiUes et à es crapauds, e'st. XXXVII.
( **) Ct. KOSTu, Travela, etc., pág. 292.

(***) o- "guandlrá" das regiões que percorri. parece·me ser uma espécie diferente
do vampiro comum (Ph11llostomus spectrum): dou·lhe o nome de Ph11llostomus maximus.
Não só é maior que o vampiro de Azara ("chaurle-sourls trolsleme ou chauve-souris brune") .
como poesul uma cauda, caráter que falta Inteiramente ao último. O guandlrá por mim
encontrado tem as dimensões seguintes: comprimento, 5 polegadas e 1 linha, compreendida
a cauda Insignificante de 71h linhas, contida toda na membrana voadora; e nve rgadura das
asas, 22 polegadas e 10 linhas; alturl). da orelha externa acima da cabeça. 8 linhas; altura da
membrana acima do nariz entre ' e 5 linhas; comprimento do polegar , 5 linhas e meia; comprimfmto do metatarso 11 linhas e mela. Parte superior do corpo cinzento bruno carrega.do,
às vezes um pouco avermelhado; partes inferiores mais pá lidas.

(G02) Penelope cristata Gmelin é espécie centro-americana, estranha à. fauna bras ileira. O autor não voltou a fazer depois qualquer nova alusão à ave, a que se refere
por Informação dos naturais.
E' quase certo porém tratar-se da espécie descoberta
pouco depois em P oções por Splx, que a descreveu com o nome Penelope jacucaca,
aproveitando-lhe o apelido vulgar. Ela ocorre em grande pnrt e do interior da Bahia e
vai até o Piauí.
(663) Como se depreende dos esclarecimentos presta dos mais tarde (Wied, Beit rãge,
II, pág. 179 e ss.) os morcegos colecionados nesse lugar pelo nosso viajante pertenciam
à espécie Phyllostomus h.astatus (Palias, 1767), de porte muito avantajado. mas não
hematófaga. Aliás, o próprio Wied verificara a ausência de sangue no conteúdo estomacal
de seus exemplares ( op. cit., pág. 185).
(664) Convém r ecordar que os morcegos hematófagos pertencem a · uma família
particular, Desmodidae, cujos membros se reconhecem espedalmente pela conformação carac·
teristica dos dois incisivos centrais superiores. falciformes e estreitamente contiguos. A
espécie mais oornum é Desmodus rotundt1s (Geoffr.), de que é sinônimo Desmoàus ruf11s
Wied (" Abbildungen " e "Beitrãge ", II, pág. 233), cuja descrição baseou-se num único
exemplar, obtido no Espfrito Santo (lta bapuana) pelo naturalista germânico. que não
pôde suspeitar-lhe porém o regime alimentar.
A vista do que nos conta Wied sobre
o estado em que ficaram os seus animais, devemos ter corno certa a existência, no lugar,
de morcegos hematófagos, ao lado da espécie inócua a que nos referimos na prece·
dente nota.
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Vi, ao partir, grande quantidade de belos pombos selvagens, que
a princípio tomei por Columba speciosa, mas que logo depois me convenci pertencerem a uma espécie particular, que eu nunca vira e cu 1a
carne é de muito bom paladar•ss5.
Segui, pelo espaço de aproximadamente uma légua, o vale do rio,
e em seguida rumamos para o Norte, em direção às mon tanhas.
Essa região é pouquíssimo habitada, e toda ela coberta de matas virgens,
que em certos pontos as touceiras de Bromelia e os grandes bambus
("taquaruçu") tornam impenetráveis. Aparece aqui em abundância a
bel~ gralha dé barba azul a q~e Azara chamou Acahé•• (Corvus
cyanopogon), mas que os naturais conhecem por "quem-quem"666.
Um dos meus homens, que· ia descalço junto dos burros, avistou,
em tempo ainda de poder matá-la com uma paulada, uma serpente
enrolada sobre si mesma, e descansando no meio das folhas secas ao pé da
estrada. A primeira vista parecia, pela coloração e aspecto, ter a maior
semelhança com a j araraca; mas, depois de examiná-la com m ais atenção,
reconheci que se tratava de espécie bem distinta•••667 •
(*) Columba l.eucoptera parece maior que a "trocais " (Columba speciosa);
torma esbelta; bico anegrado; pés vermelhos; plumagem cinzento-azulada ; penas do
pescoço marcadas por um linha arqueada, estreita, escura; uropiglo azul cinzento vivo;
penas do bordo externo da asa e coberteiras superior«>s brancas, º' que forma, nessa porção
da asa, uma larga cercadura d esta Cór .
(**) (Suplem.) . Temminck, em sua bela obra intitulada Nouveau Récueil <k
Planches coloriées d' oiseaux, t ab. 58, deu-nos uma figura do " Acahé ", pela qual não se
pode fazer urra ldéla exata dessa ave; com efeito, as suas partes superiores não são
absolutamente azuis como a figura as representa. mas sim, quase pret as ; a cauda,
particularmente, é preta ; a parte superior do pescoço e a nuca são branco-azulados,
passando multas vezes ao violeta. Pelo contrário, a bela cor azul, que orna essa 58.•
estampa, pertence Integralmente à gralha azul de cauda branca, que eu citei em curta
nota à página 178 do segundo tomo dc-.sta descrição de viagem. E ' possível que, pint ando
essa estampa, se t enha sido levado a erro pela descrição de Azara, pois devo observar que
este naturalista, a'Uás ·tão escrupuloso, descreve as cores com pouca exatidão, ou muito
· superficialmente; · assim é que ele, por exemplo, chama multas vezes azul-celeste a cor
plúmbea ou de cinza, azul-celeste. ou mesmo azul, o preto, com brilho a penas perceptfvel de azul, etc:
(***) Essa serpente venenosa pertence ao gênero Cophia8, est a belecido por MERllEM
(cf. Ver.uch eine• Stlatema .4.mphibien, pág. 154); é uma espécie ainda não descrita
que denomino Oophúu Aolo•ericeua por causa do seu belo brilho aveludado.
Por sua
forma e coloração parece multo com a jararaca ( Côphiaa atrox), com que geralmente
se confunde no Brasil: observando-a '· atenta mente, verificam-se as diferenças. Cabeça
chata e multo . saliente no ponto de nascença dos maxilares. o que lhe dá a aparência
de um f erro de lança; essas duas partes salientes são marcadas por urna. . listra clara
Jong:ltudlnal sobre fundo mais carregado; essas listas nascem em d ma dos olhos. Parte
superior do corpo bruno-escura, cor de café, que rebrilha como um belo veludo, marcada de
manchas mais claras. losàngicas, distribuidas longitudinalmente no dorso, com as pontas
opostas: comprimento, 22 polegadas e G linhas, Inclusive a cauda com 8 polegadas e 5
linhas e mela; 4G pares de placas caudais.
( GG5 ) Columba l eu coptera Wled ·corresponde precisamente à raça este-brasileira de
uma espécie d scrlta no Paraguai wr Azara. com o nome de "Plcazuro", e mais tarde
denominada tecnicamente Columba · picazuro por Temminck ( 1813) . Entretanto, o nome
proposto pelo nosso viajante, precedido que fora por C. leucoptera Llnn. (espécie norteamerlcana, pertencente hoje ao gênero M él-Opelia ) , t eve de ser substltuido, donde chamar-se
O. picazuro marginalia Naumburg a ave referida por Wied.
A raça paraguaia, a que
falta quase Inteiramente o branco no lado externo das asas, estende-se também pelo
Brasil meridional (Rio Grande do Sul) e oeste-meridional (Mato Grosso), onde é aparen-,
temente confundida com Oolumba specio•a Gmelln, sob a denominação de "pomba. trocaz ".
Acrescente-se que a forma este-brasileira foi por Wl~. no vol. IV (pág. 459) dos Beitrlige,
errõneamente identificada a Columba poeciloptera Vielllot. slnõnlmo de C. maculo•a Temmlnck, ave platina, que no Brasil ocorre apenas no extremo sul (Rio Ur,ugual).
(llH) No original ""geng-geng".
Já houve referência a esta gralha (veja a nota
511 d~tes comentários).
0
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Entre os vários acidentes de que fui testemunha, limit.o-me . a- citar
um, apenas. · Um chinês, que morava perto de Caravelas, na fazenda
em que eu me achava, foi mordido por uma ·cobra. Como já era tar4~·
e não dispunha de outro meio, an1arrei-lhe o pé acima da ferida, subr.e a
quà1 se viam duas pequenas gotas. de sangue; escarifiquei-a, e, em
seguida, chupei-a longamente, pois ninguém ousava fazê-lo. . Depois
queimei a ferida com pólvora de caça, apliquei compressas de sal .e,
finalmente, fiz o homem ingerir sal misturado com aguiardente.
. O doente, tal como todos os que tinham sido ·mordidos por ·c obra,
sentia fortes dores no pé, e tanto mais receava pela vida quanto várias
pessoas de idade se mostravam descontentes com a forrila pela :qual
ele havia sido tratado, dando-lhe, sem que eu visse, uma infusão de
ervas. Na manhã seguinte, as dores tinham desa parecido, e ~om ·elas as
inquietações. Infelizmente, não pude, !tem· mesmo apr9xi_m adamente,
determinar a espécie de serpente, pois não a puderam ' m'a tar.
· •
O Sr. Sellow me comunicou um acidente mais grave. O jovem
puri. que o Sr. Freyreiss tinha comprado eni São Fidélis, foi, quando
caçava, mordido no pé por uma víbora66s, ri.o mês' de outubro de '. '1816.
A perna estava um pouco inchada quando ele voltoú 'para casa, meia
hora depois; amarraram o pé, escarificararri . a ferida e" chupatam~na·
váriás vezes, e como· não dispunham de outro sudorifico, deram aguardente ao enfermo; ·queimaram a ferida várias vezés coril pólvora de
atirar, deitaram-no depois numa rede, ·e polvi,l haram a ferida coni pó
de .tant_á rida. O pé inchou enormemente.
· · · ·
Um mineiro, que ali se epcontra~a, , trouxe duas raízes, cujas virtudes enalteceu; uma delas estava esponjosa e insípida, niotiv~ pelo qu"a l
foi rejeitada; com a outra, pelo contrário, que era muito amarga e parecia ser a ·r aiz· de Aristolochia ringens, fizeram uma forte infusão. É
· difícil apurar se os vômitos que se ~eguiram foram devidos à infusão, à
aguardente ou à mordedura. A noite foi tranqüila; no dia· seguinte o pé
e .a perna estavam inchados tom o dôbro de seu tamanho natura.!.
Tão irritável estava o doente .que, ao menor ruído, punha-se a gritar .
e chorar. Tendo o mineiro declarado que um doente ·nesse _est_a do
não pode ver mulher, o jovem índio, assim que ouviu a voz de uma
moça, bradou: "Maria, cala ;a boca!"
Como o sangue lhe escorria da boca · não lhe derarn mais remédios,
·e aplicaram-lhe no pé umas folhas pró~·avelmente de Plumeria obo_vata, que o doente muito apreciou, dizendo ter sentido grande a-lívio.
Espalhou-se, por cima da ferida, o pó da raíz dessa planta; o ·doente
não tardou em sarar.
·
'
(667) O autor nos Beitrtige (vol. J, p. 490), volta a tratar desse offdio
. sob o .
nome duvidoso de Cophia• holosericeu;;.
Está-se geralmente de acordo em reconhecê-lo..
na espécie descrita por Wagler com o nome de Bóthrops neuwiedi (vulgarmente "jararaea
de rabo branco"), mediante exemplares colecionados por Spix.
(668) "Viper" no original. Vfbora é nome que os europeus de ordinário aplicam,
genericamente, às serpentes ·vene"nosas.

,
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Numa pequena viagem que o Sr. Sellow fez nos arredores do
Rio de Janeiro, encontrou ele um negro que, mordido por uma cobra,
estava estendido por terra, completamente prostrado; tinha o rosto
intumescido e respirava ruidosamente, botando sangue pela bóca, nariz
e orelhas. Deram-lhe para comer a gordura de um grande lagarto, ou
"teiú" (Lacerta teguixin Linn.), que é sempre encontrada como medicamento, nas casas dos brasileiros. Antes lhe · haviam feito tomar inter-,
namente e. aplicar por . fora. um~ infusão duma espécie de Verbena·, a que o Sr. S.ellow deu o nome de virgata, e que dizem ser um poderoso
sudorífico. Se bem que o Sr. Sellow não tenha podido aguardar o fim
da cura, o que acaba de ser contado bas't a para dar idéia da maneira
p,ela qual os .brasileiros do interior tratam os doentes dessa espécie. E'
exatap;ien~e como entre nós: cada qual conhece um remédio que é
muito nielhor do que .o .dos outros. Depois. recomenda-se um certo
número de Padre-nossos e Ave-Marias.
Num cachorro mordido de cobra observei acidentes inteiramente
~}jferentes, provàvelmente por tratar-se de. o\).tra espécie de serpente. Foi
com .um ~~ meus · cães de caça, mordido no pescoço por uma vf hora,
~r;itre as moitas . da praia arenosa. O pescoço logo inchou, assim como
a cabeça, e essas duas partes do corpo ficaram tão monstrÚQsas que ;1.
custo se distinguiam os olhos. Ao cabo de três dias, dunante os quais
se . teve que obrigá-lo a só ingerir líquidos, a incha~ão desapareceu,
da mesma forma que a doença; mas a pele do pescoço ficol,l
sempre mole e caída. O contrário se deu com o cachorro ·a que tive
ocasião de me referir tratando de minha ·estada em Vila Viçosa, o qual
fora mordido na espádua, às cinco horas da tarcle; o seu. corpo inchou
muitO, e, depóis de ter uivado durante toda. a noite, morreu rio dia
seguinte às dez ~oras da manhã.
. Terminada essa pequena digressão, volto à narrativa de minha
vutgem.
Passei a noite ao relento numa pequena campina, rodeada de matas,
conhecida por Cabeça de Boi. · Perto de nós crescia uma Aristolochia
de enorn1es flores de cor amarelada e extraordinária configuração•.
Humboldt menciona uma espécie désse gênero, cujas flores são de dimensões tais que as crianças cobrem com elas a cabeça, como se fôssem
um gorro. .Vi-me obrigado, para ter água para beber, a mandar procurá-la por vários dos meus homens. Depois de andarem longo· tempo à
p.-ocura, acharam enfim uma poça d'água bastante clara, em cima dúm
rochedo, n~ escuridão da mata; juntaram tambérJ nas vasilhas à água
que se tinha conservado entre rijas folhas de bromélias.. Foi com_ tal
·recurso que ·p udemos desalterar a séde dos homens, dos cães e dos .
papagaios. Quanto aos nossos pobre.s animais de carga, que não puderam
subir no rochedo em que .se ac~ava a ágl,la, .viram-se obrigados a passar
, (*)

(Suplem.).

Aristolochia

maraupiíflora.

· Scsliou,
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sem beber até o dia seguinte. A fim de aliviar-lhes o sofrimento o .mais
depressa possível, parti desde muito cedo e atravessei de novo vastas
florestas, onde as árvores aumentavam progressivamente de altura, à
medida que a costa se aproximava.
Entre várias plantas novas, notei três espécies de Ilex, de belas
fólhas lustrosas, algumas muito grandes•. Os rebanhos de gado que
se mandam vender na Bahia estragam de tal modo essa estrada nos
tempos de chuva, que os animais correm o risco de quebrar as pernas;
além disso, as montanhas, muito íngremes, causam também grande
obstáculo à sua marcha, mormente quando há declive, e o terreno
untuoso e barrento está molhado, tornando-se escorregadio. Uma
dessas montanhas foi particularmente peno'sa de escalar; foi preciso
uma hora inteira para chegar ao alto dela. Havia aí árvores de Bombax,
ou "barrigudas'', de enormes e bojudos troncos; suas grandes flores, de
cinco pétalas longas e esbranquiçadas, cobriam todo o solo em volta.
Há muitas espécies dessas Bombax bojudas, as quais podem se distinguir
prontamente pela forma de suas folhas; em algumas as folhas são
lobadas, porém as da a que· me refiro são inteiras. Vi sóbre os troncos
muitos lagartos de um belo verde diversamente matizado; não eram
muito ariscos, porém inchavam o saco da garganta logo que alguém
dêles se aproximava. Essa faculdade lhes valeu o nome de "papavento"669, que lhes deram os portugueses••.
No dia seguinte atravessei uma zona ondulada, parcialmente
coberta de altas florestas; só encontramos nela água turva e má para
beber. Abundava aqui nas matas o imbuzeiro, árvore do "imbu",
fruto amarelo e arredondado do tamanho duma ameixa, e de gósto
aromático extremamente agradáve1•••610.
(*)
(Suplem.). Celastrus ilidfolia. SCHRADER, op. cit., págs. 71D e 720. Ct>lastr11s
quadrangulata.
Op. cit .. pág. 716.
(**) A gama catenata, bela espécie ain4a não descrita; comprimento do corpo,

3 polegadas P. 5 linhas e meia; cauda, 6 polegadas e 11 linhas ; alguns exemplares são
maiores.
Cõr verde capim claro; extremidade do focinho e listras transversais da
Cabeça, amarelo esverdeado. cerca.dos ·de 'preto; o resto da parte superior da cabeça
cinzento bruno. · com listras mais carregadas. Ao longo do dors<>, estende-se uma "pequena
crista membranosa. denteada, cercada duma série de manchas cinzento bruno carregado
com bordos pretos, orlada por uma linha verde vivo; manchas do dorso um tanto esverdeadas
apêndice prêto tora da linba verde, seg uindo-~e de cada Jade do dorso uma larga faixa
no centro, ora mais próximas umas das·· outras, ora · mais afastadas em losango; pequeno
reta verde azulada pálido que se prolonga um: pouco alt?m da base- g a cauda. depois
desaparece, terminando do lado verde do animal por uma série de pequenos. pontos pretos
muito juntos; . l}equenas manchas escuras isoladas, espalhadas sobre o fundo verde: Parte
.inferior branca, marcada embaixo dos olho~ e de cada lado do pe·seoço por uma listra
··negro bruno, e salpicada de pequenos pontos e manchas negro bruno isoJadas.
(***) Spondia.8 htberosa Arruda. Vide KoSTER, Travels, etc., pág. 49G, em apêndice.
(669) A espécie corresponde à atual denominação de Enyalius catenatus cat~atus
(Wied), e ~ vulgarmente conhecida por "papa-vento", (nome comum a 11Umerosas espécies)
ou "anijU'-acanga", segundo Amaral (Mem. lnst. Butantan, XI, pág. 176).
Em .suas
Abbildunoen, deu-nos Wied esplêndida estampa deste lagarto, também minuciosamente
descrfto em Beitrlige, vol. I, págs. 131-187.
(670) Na aridez das caatlngas do nordeste brasileiro, é o umbuzeiro árvore
verdadi;iramente providencial para o homem, graças não somente aos seus suqiarentos
frutos; êomo principalmente pela abundante provisãp de água. quase pura.. que acumula
nos gra-n des tubérculos existentes nas ranes. E' conhecida a passagem em que ao assunto
se referé·........ Euclides
da Cunha em seu :tamoso livro Os Sertõe~ •
.
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Fazendas em que se possa passar a noite são raríssimas nessa
zona. Em plantações outrora cuidadas, hoje deixadas ao abandono,
vi numerosas moitas de soberbas Bougainvillea brasilierisis, tornadas
inteiramente vermelhas pelas grandes brácteas, e, ao lado delas, realçando o quadro, a Cassia de flores alaranjado vivo.
Encontramos nesse local, da mesma forma que em várias fazendas
do sertão, uma espécie de alpendre, aberto dos lados, mas coberto
por um teto debaixo do qual os viajantes costumavam se meter, para
passar a noite ao abrigo das intempéries. A casa do proprietário da
fazenda de Santa Inês ficava nas imediações dêsse barracão, cercando-a
de todos os lados as plantações e a mata. Mostraram-me á pele .gigantesca de um tigre préto (Felis brasiliensis)611, morto havia pouco nas
matas vizinhas; media 6 pés de comprimento fora a cauda; não me
quiseram cedê-la porque os portugueses a empregam como mantas de
montaria.
Muitas tropas de Minas, ou do sertão, que se tinham abrigado como
nós sob o alpendre, levavam consigo uma quantidade éle papag<;tios,
ainda novos, que iam ensinar a falar, para vendê-los na Bahia.
Fazia luar, e o tempo .estava belíssimo; . aproveitei-o para mandar.
meu pessoal caçar rãs da espécie chamada "ferreiro", extre~amente
abundantes nos charcos próximos. Armaram-se dum tição aceso e voltaram com vários desses moradores dos pântanos. O ferreiro é uma
espécie nova de rã, que ainda não foi descrita •a12. Não é muito grande;
por is~o mesmo a força da sua. voz ainda mais surpreende. Encontrou-se
também outra rãzinha elegantemente sarapintada••.
Depois de deixarmos Santa Inês, a nossa viagem se tornou mais
amena. A região toma um .a specto mais romântico; as matas são mais
altas e frondosas e dão, por conseguinte, mais sombra e frescura. Encontramos com freqüência água muito boa. A estrada desce sempre,
cada vez mais, deixando perceber que nos vamos aproximando do
litoral.
Em breve atingimos o vale banhado pelo rio Jiqúiriçá, que não ··
é muito caudaloso, mas que .,se precipita espumando · por sobre pitorescos rochedos, através de matas sombrias. Fazendas isoladas, com
seus tetos vermelhos, mostravam-se de quando em quando, no meio
(*) Denominei-a H11la faber,- comprimento, .11 polegadas e 9 linhas; patas multo
longas, dedos grossos, palmas arredondadas e fortes; melas-membranas natatórias nu
patas anteriores; corpo amàrelado, Inteiramente tirante a cor da terra, com uma listra
escura estendida desde o extremo do focinho até entre as coxas; coxas e pernas marcadas por
faixas transversais acinzentadas-pálido; llnha8 eacuras estreitas e em parte alteadaa
na porção anterior do corpo; pele lisa, apP.nas chaçinada de pontoe sallentu Do ventre
esbranquiçado; alguns indivíduos eram ele cür oliva, porém, exceto essa diferença, pareciam
pertencer à mesma espécie.
.
( **) H11la aurata, espécie não descrita: comprimento, I polegada e 1 linha: coloração, verde-oliva bruno carregado, algumas vezes bruno-oliva; linha amarela ·ou amarelo
dourado indo transversalmente de um a outri> olho; linha semelhante na nuca, um
pouco interrompida no melo, prolongando-se até à .extremidade do corpo; de cada
lado sobressai uma linha semelhante; algumas manchas amarelas ou amarelo dourado
no alto das espáduas e das coxas.
( 671 )
( 672 )

Cf. a. nossa nota anterior (n. 0 808) a respeito.
Cf. a nota 2115, destes comentários.
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de pequenos prados, situados nas vertentes das montanhas, lembrando
a paisagem-dos Alpes europeus. Essas pequenas habitações campestres
aumentam de número à medida que se desce o curso do rio.
À noite, encontrei na fazenda de Areia várias famílias reunidas,
e especialmente os moços da redondeza. Como era domingo, todos
procuravam divertir-se, cantando com acompanhamento de viola,
e fazendo toda sorte de brincadeiras. À nossa chegada todos largaram
o divertimento e correram para nos ver, enchendo-nos de perguntas.
Como na maior parte das localidades do sertão, aqui n_ão existe igreja;
os habitantes, que moram a pouca distância uns dos outros, se reúnem
para ouvir missa em comum, e passam o resto do dia divertindo-se.
Caminhamos sempre seguindo o curso do rio, que se foi tornando
cada vez mais forte e impetuoso; viam-se através das velhas árvores
das florestas as suas águas brancas de escuma e barulhentas; são freqüentemente avolumadas pelas águas de vários ribeiros, cujo leito
é constituído apenas de rochas primitivas, completamente nuas; correse todo o instante o risco, atravessando-os a vau, de cair dó cavalo.
A argila untuosa e amareló-avermelhada, que forma o terreno da inaior
parte da estrada, estava por tal forma encharcada pela abundância
das chuvas, que os caminhos tinham ficado inteiramente sem firm.eza;
as boiadas que por eles passam agravam esse inconveniente, co~ os
buracos fundos que fazem. Os morros e os espigões que constantemente se sucedem, aumentam a fadiga da marcha para os animais
muito carregados, de forma- que só se pode viajar muito lentamente.
Vim descobrindo um número cada vez maior de habitações isoladas,
que nos ofereciam perspectivas muito pitorescas, sobretudo nessa
época em que, por efeito da grande umidade somada ao calor, a vegetação se desenvolve com riqueza e perfeição maravilhosas. Vi· em alguns
lugares, amontoadas, muitas pranchas um tanto achatadas, que os
índios reúnem eJ?l balsas, para depois fazê-las flutuar rio abaixo, até
o mar. A povoação de Jiquiriçá, situada na . embocadura do rio, é
em grande parte habitada por índios que comerciam com o vinhático ·e
outras árvores úteis, abatidas por eles no seio das florestas e lançadas
em seguida à correnteza do rio. Nas enchentes bastam três dias para
a balsa chegar ao seu destino; mas quando as águas baixam, essa
operação exige o dobro do tempo. .Eles recebem por cada prancha de
madeira de 6.000 a 8.000 réis, cêrca de 19 a 25 florins em nossa moeda,
em que se inclui o trabalho de derrubá-la e transportá-la. Durante
esse trabalho ficam vestidos só pela metade, ou mesmo inteiramente nus,
sobre os paus, dirigindo-lhes a marcha por meio de uma longa vara, e
fazendo-os deslizar sobre os rochedos do rio, semelhantes a degraus.
Essa tarefa seria perigosa para eles, se não fossem, como são, hábeis
e experimentados nadadores.
Fui encontrar grande número desses índios reunidos em Bom Jesus,
iazenda inteiramente rodeada pela mata espêssa, onde cheguei num
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domingo à tarde, e passei a noite; eles passavam o tempo à moda portuguesa, tocando viola, e assim que souberam de nossa chegada reuniramse embaixo do alpendre, onde havíamos empilhado a nossa bagagem
e acendido o fogo.
Durante toda a noite caíram pesados aguaceiros, o que, para nossa
maior tristeza, ainda piorou mais· os caminhos, tirando-nos a esperança
de podermos conhecer as curiosidades daquelas matas. Fói uma grande
contrariedade, pois o canto de várias aves interessantes, com particularidade o do juru (Psittacus pulverulentus Linn.), nos tinha feito ficar
muito animados. Esperamos com impaciência que o dia clareasse,
na consoladora esperança de que uma mudança de tempo viesse ao
encontro de nossos desejos. Estes, porém, não puderam ser satisfeitos e,
··como não me era possível permanecer no vale estreito de ~om Jesus, dei
o sinal de partida, apesar da chuvá. Surgiu então novo empecilho. O
pequeno rio de Bom Jesus, que se reúne nesse · ponto ao Jiquiriçá,
tinha engrossado de tal forma durante a noite, que ameaçaya inundar
o nosso acampamento. Transpô-lo a vau não era mais possível; foi
assim preciso, debaixo de aguaceiro torrencial, perder muito tempo em
descarregar novamente os animais e fazer passar toda a tropa numa jangada, feita de quatro troncos de árvores. Durante essa operação, extremamente penosa, não só a nossa bagagem ficou totalmente molhada,
como fomos obrigados a conservar no corpo o dia todo as nossas roupas
encharcadas d'água.
Nos países equatoriais, pelas tempestades da estação chuvosa os
rios se enchem tão depressa que; durante a noite, pode-se ser . alcançado de surpresa pela águas transbordantes; eles, porém, voltam aos
seus limites naturais no mesmo curto espaço de tempo. A nossa marcha
sob uma chuva violenta, · que teria sido insuportável para homens
franzínos, não nos molestava menos, embora estivéssemos afeitos à
fadiga; mesmo assim, tivemos muitas coisas it:u eressantes com q\le
nos ocupar. As matas virgens que atravessamos se tinpam tomado
tão escuras com o tempo encoberto e chuvoso, que nos fizeram supor
que a noite estava perto. São,..magníficas as selvas tropicais, quando,
durante um dia claro, os raios do sol, dardejando através de sua espessura, realçam a beleza de sua sombria verdura; mas, quando a sua
obscuridade é aumentada pela tonalidade fusca dé um dia de chuva, o
seu aspecto é ainda mais interessante. Milhares de seres vivos, que ainda
não s~ havia observado, surgem então; inú1neras espécies de sapos fazem
ouvir o seu canto nas poças d'água e nos charcos, nas touças das bromélias, nos ramos das árvores, e na superfície do solo; no oco de velhos
troncos caídos por terra, juntamente com um mundo de plantas e de
insetos, faz-se também ouvir a voz forte e grave dum grande sapo, ca':lsando espanto aos forasteiros, que não atinam donde ela vem•. Os répteis,
animados pelo calor acornpanhado de umidade, adquirem toda a ativi(* )

Não vi esse grande sapo de vos tão grave;

é talvez o Bufo agua de Linneu.
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dade compatível com a sua natureza. Os papagaios, notadamente
os jurus (Psittacus pulverulentus), voam gritando de um lado para
outro, para manterem em atividade as suas asas molhadas pela chuva.
Fenecidas ao calor dos dias anteriores, as fólhas das árvores e as flores
vivamente coloridas duma porção de ,plantas carnosas ostentam toda
a sua riqueza, e parecem adquirir nova vida: Dracontium, Caladium,
Pothos, Bromelia, Cactus, Epidendrum, Heliconia, Piper e uma infinidade de outras plantas de textura suculenta, que particularmente se
desenvolvem em companhia dos fetos sobre as árvores cobertas: de musgos,
levantam os seu novos reben.tos e muitas delas enchem a mata das mais
suaves emanações. Refrescado~ e reanimados, todos esses ornamentos do
reino vegetal, entre os quais cumpre colocar as palmeiras, a começar
pelas espécies de Cocos, principal enfeite das florestas virgens, adqtii. rem um grau de vigor mais acentuado, quando, após a chuva, os raios
do sol lhes fazem sentir sua influência salutar.
Na tarde desse dia chuvoso, embarcamos em Corta Mão, pequena
povoação duma centena de casas, e transpusemos . o córrego Jiquiriçá,
que estava cheio e impetuoso. Passamos em seguida um~ noite desagradável num engenho de farinha de mandioca, aberto de todos os lados.
Na manhã do dia seguinte, pqsemo-nos de novo em caminho, e andamos
para trás uma légua a fim de alcançar a povoação, ou seja o pequeno
arraial, de Laje, onde nos aguardava uma cena extraordinária e extremamente desagradável. Caminhávamos tranqüilamente numa trilha
muito fechada, que ia ter a Laje, povoado grande, situado num yale,
quando, de repente, vi a passagem barrada por grande número de pessoas. Eram aproximadamente uns setenta homens munidos uns de armas
de toda espécie, e outros simplesmente de paus; precipitaram-se sobre
nós de todos os lados, de sorte que foi impossível nos opor aos movimentos desse bando de homens brancos, mulatos e negros, que mais pareciam uns bandidos. Alguns deles tomaram pelas rédeas o meu cavalo,
gritando que eu estava prisioneiro e que não escaparia à sorté que
tanto tinha feito por merecer. Tratavam-me de inglê~, e alguns pareciam
nutrir tantos receios a meu respeito, que conservavam os seus fuzis
a tiracolo apontados para mim. Apreenderam imediatamente as nossas
armas de caça, foices e pistolas; arrancaram até das mãos de Queck, o
meu pequeno botocudo, o arco e as flechas. Alguns dos meus homens
por que se recusaram a entregar as suas armas, foram quase maltratados;
mas quando nos viram desarmados, a coragem dessa gentalha assumiu
alto grau de heróico desassombro. Pois se eram setenta homens armados
contra seis desarmados! Realmente, não era nada pequena a sua
valentia! Para nos livrar desse tumulto, de que eu nada podia compreender, e conhecer a causa de tão estranho tratamento, perguntei a
esse bando de loucos se tinham um chefe, como se chamava e onde estava.
Responderam·tne laconicamente que o capitão Bartolomeu, que era
o c0mandante, não tardaria a chegar, e me faria a devida justiça. Efetiva-
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mente, vi que se adiantava ~m homem de mau aspecto, sujo, esfarrapado
e coberto de suor, com o fuzil na irtão. o seu zelo não lhe havia permitido esperar-nos à frente de sua companhia; correra ao nosso encontro,
mas falhara o golpe. O aparecimento do chefe pôs fim, felizmente, às
disputas que se haviam lew.ntado sõbre a posse de nossas pessoas,
naquele bando de possessos; aos gritos e vociferações dessa barulhenta
multidão, sucedeu de súbito um silêncio que me foi muito agradável
aos ouvidos.
Temendo nao obedecer à risca às severas ordens de seu superior, o
capitão-mor· de Nazaré, o capitão Bartolomeu fez tirar todas as nossas
armas, inclusive os nossos canivetes. Fui, em seguida, éom ·a minha gente,
levado para uma casa abertà, situada à margem da estrada; um grupo
de homens armadós foi colocado dentro ·do próprio cômodo e outro na
porta. As portas e as janelas :não se fecharam durante o .dia, nem tampouco durante a noite, embora e.sta tivesse sido bastante fria. Deixaram
entrar indistintal)lente" marinheiros embriagado~, negros éscravos, mula~os, b:ra~cos e . todos. os ociosos que nos quisessem ver; instalaram-se
à vontade, dur,à~te· todo o tempo que lhes aprouve; sentaram-se em
.nossos bancos, epxotando-nos; fizeram em altas vozes comentários polí·
ticos a noss{! respeitó, e não nos deram um só momento de descanso.
. S~ube então qu_e me tomavam pQr um inglês ou americano, e que tinha
sido preso por urµa série de medidas de segurança tornadas necessárias
por causa da revolução que rebentara em Pernambuco.
Esses fatos muito consternaram alguns dos portugueses que e,u
levava comigo; ficaram com má impres~ão a meu respeito, imagi·
nando que os havia . enganado. Minha portaria, que certamente me
teria valido·em ,q ualquer outra circunstância, de nada me serviu no caso,
porquanto,. t:inbora mais de vinte pessoas enfiassem a cabeça ao mesmo
tempo.·para ,ê-la, nenhuma compreendeu o seu conteúdo, e o comandante do bap.do ainda menos. E' o que prova sobretudo a qualificação
de inglês que me deram no relatório dessa ocorrência, apesar de a portaria
· ~xpressamente declarar que eu era alemão. Aliás, era bem provável
que e1p. · Laje ninguém .suspeitasse . que havia no mundo outros países
;ilém de Portugal e Inglaterra. Fizeram em seguida o inventário de
todas as· minh~s bagagens . e entreguei as chaves de todas as minhas
malas. · Alguns dos . m,e us guardas, levados p~lo amor. desordenado à
presa de guerra, iQsistiram para qµe .fossem abertos e revistados todos os
meus objetos de. uso; . ~as o ·capi~ãQ Bartolomeu teve o .senso ·justo de
o, não consentir. Ao meiq-dia os prisioneiros obtiveram um pouco de
peixe salgado; mas tiveram oportunidade de ver submetida a prova
sua paciência; escutando toda sorte de ditos ofensivos, até que a noite
viesse pôr um termo a essa in~uportável situação. Não nos trouxe el~,
en.tretanto, muito sossego, pois os importunas não nos deixaram.
Fora projeto meu descansar nos arredores de Laje, percorrendo
as floréstas da redo~deza. Os meus animais de carga, muito fatigados,
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necessitavam também passar alguns dias descansando; mas, de manhã
muito cedo, chamaram-nos para nos . pôr em marcha. Deram-nos para
comer um pedaço intragável de peixe salgado; em seguida, fizeram
seguir os nossos burros, que haviam sido esquecidos no tumulto e que,
deixados sem comer a noite inteira, caíam de fraqueza. Não importava,
era preciso partir. Uns trinta cavalarianos e infantes, armados de
fuzis e pistolas carregadas, · nos foram dados como guardas; tinham
constantemente o ólho alerta para o menor dos nossos gestos. A frente
da comitiva ia um . novo ·comandante; fechavam-na, os meus animais
de carga. · Atravessamos assim lindos trechos cobertos. de matas, e
em cada fazenda por que passávamos, corriam os moradores em chusma
para nos ver, apontando com o dedo os criminosos, e repetindo constantemente os nomes de ingleses e pernambucanos. Ao cair da tarde,
fizeram alto numa fazenda isolada, onde nos vigiaram severamente,
e onde, além disso, mal havia o que comer, principalmente para os
meus animais, que sofreram muita penúria. Enfim, um dos meus cavalos
ficou tão cansado que foi preciso deixá-lo para trás.
No segundo dia ·de nossa viagem como prisioneiros, partimos,
ainda de manhã muito cedo, e depois de percorrermos algumas léguas,
encontramos de rep·ente um destacamento de trinta soldados de milícia,
bem uniformizados, sop o comando do capitão da Costa Faria. O caso,
então, tomou um · aspecto mais sério aos olhos do povo. Durante a
marcha, minha gente foi insultada de todos os modos pelos soldados;
mostravam-lhes as armas carregadas, dizendo-lhes: "Isto é para vocês,
ingleses tratantes!" Batiam nos cavalos; não sabiam o que mais fazer
·para nos atormentar.
A ·tarde, chegamos por uni caminho intransitável à povoação
de Aldeia673, situada próximo da costa. Tem o aspecto de uma vila e
manda para a .B ahía pequenos barcos carregados com os produtos da
zona. Uma légua depois, chegamos a Nazaré, nosso ponto de destino.
·Fizeram-nos atravessar o Jaguaribe no meio duma multidão incrível;
puseram-se guardas para vigiar as nossas bagagens e para manter um
pouco em ordem toda a gente que se comprimia para nos ver. Eu
próprio fui conduzido pelo capitão ao meu arrogante juiz, o capitãomor. · Já estava escuro quando entrei em sua casa; não me apareceu
logo; iluminaram a sala; e, depois,· me chamaram como faria um sátrapa
persa em suas audiências. Um miserável criminoso, trazido diante dum
tribunal, não teria sido olhado com mais curiosidade do que eu fui.
Quanto ao capitão-mor, dignou-se a lançar-me apenas um olhar. Ouviu
friamente as minhas queixas sóbre o tratamento injusto e indigno que
havia recebido; em seguida despachou outros criminosos, colocados na
mesma categoria em que eu fora incluído. A minha paciência estava
(678) Wled escreve " Aldéa ". Aldeia foi primitivo topõhlmo da cidade de Aratufpe,
distante 6 quilômetros da de Nazaré.
Publiquei anos atrás algumas notas sobre a
ornitologia dessa localidade, por mim visitada em excursão ·organizada pelo Museu Paulista
(cf. Rev. Miueu Paulilta, XIX, pág. 6 e ss.) .

462

V IAGEM

AO

B RASIL

esgotada; não pude conter a indignação e a cólera. O capitão-mor,
enfim, depois de ter por muito tempo examinado a minha portaria,
declarou-me que esse documento, se bem que concebido em termos
muito favoráveis à minha pessoa, não e ra bastante, e que ia escrever
o seu - r~latório incontinenti ao governador da Bahia, devendo eu,
enquanto não chegasse a. resposta, continuar prt!so. Os cinco homens
que me acompanhavam foram chamados e interrogados sobre o seu nome
e lugar de nascimento, e, em seguida, encerrados comigo no andar superior duma grande casa vazia; as portas se fecharam sobre nós. Felizmente já era noite quando nos conduziram para essa prisão; pois, de
outro modo, o populacho nos teria talvez atirado pedras
O capitão da Costa Faria se esforçou por diminuir a agruras da
nossa situação tanto quanto o permitiam· as suas instruções, atenção pela
qual eu lhe manifesto de bom grado as expressões do meu reconhecimento. Desde que nos trouxeram a lenha e a água necessárias, fecharam-se às portas de nossa nova prisão; soldados ficaram montando
guarda em volta da casa·. Somente um dos meus homens teve permissão
para sair, sob escolta, a fim de ir comprar os víveres de que necessitávamos. Passei assim três dias, ao cabo dos quais o governador da
Bahia mandou ordem para me porem em libérdade.
Esse desagradável incidente causou-me grande perda , de tempo e
de vári.os objetos interessantes que se estragaram, pois a nossa marcha
forçada não me deixou tempo para fazer secar os objetos que se haviam
molhado.
T eria de boa vontade deixado imediatamente a zona
de Nazaré, que esse incidente me tornara odiosa; mas a falta de navios
que se dirigissem para a Bahia me reteve ainda por oito dias nessa
localidade, e forçou-me a estudá-la.
Nazar~, cognominada "das Farinhas", é uma povoação que bem
merece o n ome de vila. Suas ruas são bastante regulares; contêm
algu~s edifícios notáveis, e, incluindo as habitações isoladas das redondezas, que perteJ?.cem à paróquia, contam-se nela cerca de 8.000 almas.
Possui duas igrejas; a principal é grande e bem construída. Nazaré
das Farinhas acha-se situada sóbre ambas as margens do Jaguaribe.
Verdejantes colinas, cobertas em parte de campos cultivados e de casas,
emprestam às margens do rio um aspecto risonho. V.êem-se, por toda
parte, coqueiros e dendêzeiros, erguendo nos ares os seus caules esguios.
O principal recurso do lugar é o seu "comércio com à cidade da Bahia.
Todos os domingos e segundas--feiras um Eerto número de barcos ou
lanchas, carregados de produtos das plantações, partem para a capital.
Descem elas o rio aproveitando o refluxo, atravessam à vela a bafa
de Todos os Santos, e chegam após vinte e quatro horas à cidade.
A carga consiste principalmente em farinha, cuja produção não é 1 contudo, superior à de Caravelas e outros lugares situados mais ao sul;
exportam-se também bananas, cocos, mangas, diversos outros frutos,
toicinho, aguardente, açúcar, etc. Todos esses produtos são natural-
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mente mais caros aqui que nos lugares mais meridionais e afastados
da capital; nestes um alqueire de farinha só vale 1 pataca e meia ou
2 patacas (3 a 4 francos), ao passo que em Nazaré custa de 6 a 8 patacas.
Mandam-se principalmente muitas frutas para a capital; porém não
sabem cultivá-las. O coqueiro e a mangueira (Mangífera indica Linn.)
crescem muito bem nas margens do Jaguaribe e tornam-se aí muito
altos; mas não dão senão frutos pequenos e ruins, enquanto que na
Bahia queima-se a casca das árvores rente ao solo, e, por esse meio,
obtém-se frutos maiores e de gosto mais saboroso. O fruto do dendêzeiro,
grande e bela palmeira da África, cultivada nessa região e chamada
"coco-dendê", emprega-se na extração de um óleo de cor alaranjada, que
é usado na alimentação674 • Várias frutas européias dão aqui muito bem,
como por exemplo as uvas e os figos; t:sses últimos, porém, são tão
àvidamente procurados pelas aves, que se é obrigado a envolver cada um
dêles .s eparadamente em papel. As macieiras, pereiras, cerejeiras e ameixeiras se cultivam também com resultado; todavia, dizem que há um
inseto que não leva muito tempo para destruir essas árvores.
Parti sem pesar de Nazaré, onde havia passado tóda a semana
da Páscoa«:omo prisioneiro, e dirigi-me cheio de esperanças para a cidàde
da Bahia, onde projetava embarcar para a ~uropa. Com.ecei, de tarde,
a descer o Jaguaribe . . O dia tinha sido belo e sereno, o que prometia
feliz viagem. Os barcos que partem semanalmente para a Bahia são
pequenas embarcações cobertas com uma cabina que pode conter
umas vinte pessoas; são de três mastros pequenos, os dois posteriores
inclinados para trás. O barqueiro, ou "mestre", é dono de alguns escravos, que lhe servem de marinheiros; mas, co1no não trabalham senão
contra a vontade, não se pode deles esperar n1uito socorro em caso de
pengo.
.
As margens do Jaguaribe são pitorescas; várzeas verdejantes e
colinas se sucedem umas às outras; vêem-se por toda parte fazendas
. guarnecidas de lindos coqueirais. Os proprietários são em geral oleiros;
fabricam-se ·aí também ·muitas telhas; os produtos dessa indústria
são mandados para a . capital. A argila que esses oleiros empregam
é de cor . cinzenta; as vasil\ias ficam vermelhas quando passam pelo
Para
fogo; passa1n-lhes ainda por dentro um verniz vermelho.
queimá-las usa.-se de preferência a lenha dos mangues (Conocarpus e
Avicennia), que contribui, segundo se diz, para dar uma cor vermelh~ às
vasilhas. Os pescadores se opuseram a princípio a que se cortassem essas
plantas supondo que atraíssem os peixes e caranguejos, e com isso facilitassem a pesca. Dizem mesmo que levaram as suas queixas ao Rio de
Janeiro, não sendo porén1 atendidos.
(67-i) Ainda hoje. é o azeite de dendê Ingrediente largamente usado na culinária
baiana, talvez, no Brasil, a mais rica de caracterfstlcas próprias, mercê da influência
nela. exercida pelo elemento africano. O produto é objeto de grande exploração na
Malásia e na Africa Ocidental, orçando seu consumo mundial nos dias de hoje em cerca
de 500.000 toneladas, segundo L. Kehren (do Labor. Biol. da Faculd. de Meà; de
Ribeirão Prtto, S. Paulo).
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meia-noite, deixamos cair a âncora diante da Vila de Ja·g uaripe,
e, ao nascer do dia, desfrutamos o panorama dessa pequena cidade,
agradàvelmente situada na margem meridional do rio, sobre uma ponta
de terra que forma a sua confluência com o Caípe; aquele recebe,
além dêste, o Cupioba, o Tijuco, o Maragojipinho, o da Aldeia e o
l\ifucujó.
.
Jaguaripe é a localidade principal do distrito; aí é que devia
residir o capitão-mor, que no entanto mora em Nazaré. E' uma vila
bastante grande, porém mal povoada, 'pouco animada e bem menos
comercial que Nazaré; exporta produtos de olaria para a capital.
Vêem-se aí uma grande igreja e, junto das margens do rio, a casa da
Câmara, que é a maior que encontrei em minha viagem.
Partimos ao raiar do dia, e, ao capo de uma légu a, chegamos à
embocadura do rio, à vista da grande ilha de Itapar~ca (chamada comumente Taparica), situada no gôlfo ou baía de Todos os Santos, e que
no seu lado ocidental é separada do continente apenas por um estreito
canal. Os navios que vêm do rio de Jaguaribe tomam êsse canal, que é
mais seguro, para chegar à cidade (Bahia), navegando entre á ilha
e a terra firme; mas, assim como em tôda essa viagem por ágna, é
preciso prestar atenção às horas da maré.
Nossa viagem ao longo da ilha de ltaparica foi muito agradável
e favorecida por vento fresco. Avistam-se junto ao rio, bem como ao
longe, encostas verdejantes, pitorescos morros plantados de coqueiros
e lindas fazendas, enquanto, a toqa volta, descortina-se o vasto ·panorama da superfície do rio, animado por barcos ~ canoas de pesca,
com suas velas de resplandecente alvura. Compramos aos pescadores
que passavam junto de nós uma quantidade de excelentes peixes e com
eles preparamos um ótimo jantar. Logo depois, a força da vazante
nos fez dar de encontro a um banco de areia, do qual só a custa de muito
esforço e auxiliados pelo fluxo da maré. é que nos pudemos livrar e
flutuar de novo; mas uma rajada de vento fez de repente ·nosso barco
tombar muito de lado, rasgando a melhor de nossas velas. Malgrado
tudo isso, chegamos felizmente ao meio-dia na ponta setentrional da
ilha, onde está· edificada a vila de Itaparica. Deixamos aí cair a âncora
para aguardar a volta da vazante.
A ilha de Itaparica ~em de norte a sul uma extensão de 7 légU;as;
é fertil e .bastante povoada. Divide-se em três paróquias; mas nela
só existe uma única povoação ou vila. Todo o resto da população se
acha disseminada pelo interior, ou ao longo de suas praias. A maior
parte de seus habitantes são pescadores.
A vila possui alguns edifícios bem construídos, instalações para
a pesca da baleia e algumas igTejas. Os mercados são bem providos
de toda sorte de ·peixes e frutas. Cultivam-se na ilha laranjeiras, bananeiras, mangueiras, coqueiros, jaqueiras, videiras, que dão frutos duas
vezes por ano, etc.
À
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A pesca da baleia é, em certos anos, muito produtiva nas águas
do Brasil; em Itaparica quase todas as cercas dos quintais e das roças são
feitas com ossos de baleia.6715.
·
Exporta-se de Itaparica um pouco de aguardente de cana; fabricam-se cordas de piaçaba, que são, segundo consta, muito duráveis.
Fazem-se cordas semelhantes em Amboina e em outras ilhas do Arquipélago oriental das fnclias, com os longos filamentos que crescem na
base dos pecíolos das palmeiras•.
Da ponta setentrional da ilha de Itaparica, onde está edificada a
vila, desfruta-se para o lado do norte ·uma bela vista do RecQncavo,
rodeado de montanhas de diversas formas, e coberto de velas brancas.
Esse mar interior, famoso na história dos primeiros tempos do Br~sil,
mede 6 léguas e meia de norte a sul e mais de 8 de leste a oeste. E' em
toda a extensão do seu perímetro abrigado por · montanhas . . Ao norte
a pouca distância de sua entrada está situada a cidade de S. Salvador, que se costuma designar simplesmente pelo· nome de cidade,
ou Bahia. No ponto mais distante dessa baía fica a foz do Paraguaçu,
comumente denominado Peruaçu, · oito léguas acima da ·qual, nas
margens do rio, encontra-se a vila de Cachoeira de Paraguaçu, · que
é a cidade mais importante florescente ·da região, depois da capital.
·E' grande, bem povoada, e faz grande comércio com a Bahia; todas as
tropas vindas do interior param aí, para depois embarcarem para a
capital, com seus animais e mercadorias. Todas as semanas partem
dessa vila muitos barcos destinados à capital.
Outrora essa zona era habitada pelos Kiriris ou Cariris,
tribo dos tapuias. O Pe. Luís Vicêncio Mamiani publicou a gramática
dessa tribo••.
Atualmente esses índios estão todos civilizados;
o que deles resta é conhecido pelo nome de "Cariris da Pedra Branca";
são todos soldados. Quando o seu comandante recebe ordem de partir
para uma expedição, eles levam consigo suas mulheres e filhos; à
Vide LABILJ.ARDIERE, Voyage d la recherche de La Péroiue, .t . I, pág. aoz.
"Arte de grammatica. da lingua brasilica da nação Kiriri ", composta pelo
P . Luís Vicêncio Mamiani, da Companhia de Jesus, missionário das aldeias da dita
nação ". Lisboa, 1699.
(*)
(** )

(675) A pesca da baleia no Brasil, a respeito da qual há vasta literatura (cf. Comte.
Alves Câmara, in Rev. Soe. de Geogr. do Rio de Janeiro, V, ano 1889, págs. 17·'8),
foi já aqui objeto de oportuno comentário. Era proverbial a abundância desses cetáceos
na bafa de Todos os Santos, havendo larga referência ao assunto no relato de quue
todos os primeiros cronistas que conheceram a região. Gabriel Soares (capitulo CXXV),
delas nos conta "entrarem na Bahia muitas em o mês de Maio, que é o primeiro
daquelas· partes, onde andam até o fim de Dezembro que se vão." Cardim ("Tratados",
eram vistos os cardumes de peixes e balelas a andar saltando n' água. Não obstante,
ediç. de J . Leite, 1925, pág. 288) refere como das janelas do colégio dos jesuftas
muito incompletos, insignificantes mesmo, são os dados que temos sobre as diferentes
espécies que visitavam os nossos mares.
No Museu Zoológico de São Paulo, há,
provenientes dos mares de Santos, esqueletos completos ou parciais det erminados como
de Balaenoptera musculus (Llnn.), B. borealia Lesson, B. acutorostrata Lacépede e
M egaptera nodasa (Bonnaterre) ou "jubarte ".
Há, porém, ainda, além do Physeter
macrocephalus Linn., ou "cachalote", reglstro autêntico da Balaena australia Desmoullns,.
além de outras, ma.Is ou menos duvidosas.
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noite todos acampam. A cabana do comandante é colocada . na frente
das outras; ele os reúne para rezar a Ave ~aria, e depois determinar
o que devem fazer. Conta-se que esses militares índios, que man•
têm obstinadamente os seus costumes, comem muito e não trabalham,
causando por conseguinte ao Estado despesa maior do que os serviços
que ll:ie prestam.
Os primeiros escritores que falaram do Brasil forneceram muitas
particularidades sobre a história do Recôncavo, ou baía de Todos os
Santos. Foi sobretudo famosa pelas guerras dos portugueses com as
diferentes nações selvagens. Só depois de contínuos esforços, durante
longa série de anos, com grandes perigos e sacrifícios inú1neros, conseguiram acabar, nessas hordas selvagens, com o costume cruel de comer
os prts1oneiros. Em tempos mais remotos ainda, várias nações indígenas disputaram essa região. Parece que os tapuias habitaram, ~
princípio as margens do Recôncavo, sendo daí expulsos pelos Tupinaés e Tupinambás, que vieram das margens do Rio São Francisco, e já estavam na posse dessas belas regiões quando os portugueses
desembarcaram nas costas do Novo Munqo. Cristóvão Jacques descobriu a baía de Todos os Santos em 1516. Em seguida os portugueses
se estabeleceram aí, . fizeram guerra aos indígenas, e os jesuítas conseguiram cativar os selvagens, desabituá-los de comer carne humana, ·e -..
por fim civilizá-los de todo.
·
Nosso barco ficou em Itaparica até ao cair da noite; ,levantamos
âncora n.o começo da vazante e atravessamos a baía, cuja largura é
de 5 léguas entre esse porto e a cidade da Bahia. Um vento forte se
levantara, que agitava fortemente o mar, de sorte ,que a travessia
em nossa pequena embarcação foi desagradável e fatigante; mas che·
gamos sem acidente. à Bahia lá pela meia-noite.
A cidade de São Salvador da Bahia de Todos os Santos é a antiga
capital do Brasil; foi . durante dµzentos anos a residência do Governador Geral desse país. .. Acha-se situada sobre a vertente de uma
escarpada montanha que ladeia. a baía; a sua parte mais importante
está situada no alto, e a parte restante, habitada principalmente por
mercadores, está situada a beira-mar. Essa cidade mede uma légua
de extensão de norte a sul; é. construída bastante irregularmente,
embora possua grande número de vastos edifícios. E' bela a vista da
Bahia do lado do mar; entre os prédios vê-se verdejante arvoredo,
constituído geralmente de laranjeiras. Se bem que a parte alta da cidade
seja a mais importante, há nela ruas não calçadas, e ainda vastos terrenos e pomares, separando muitas das .habitações; mas a bela vegetação
e uma perspectiva magnífica fazem esquecer os defeitos encontrados.
Vários pequenos vales o~tentam pomares e plantações em que os meus
homens realizaram algumas excursões, matando animais interessantes,
como por exe1nplo o pequeno sauí de tufo de pêlos brancos nas orelhas
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(Simia jacchus Linn., ou ]acchus vulgaris Geoffr.)67 6, que nunca havíamos encontrado mais ao sul. A.c haram também, nos edifícios da
cidade, uma bela coruja• 677 , que muito se parece com a nossa coruja das
torres678 •
O conde dos Arcos, governador geral, mandou construir recentemente uma larga e cômoda estrada que sobe da cidade baixa até o seu
palácio. Como não há ·carros nessa cidade, servem-se os habitantes,
pa:ra subir e descer as ruas escarpadas, sem se cansarem, de uma "cadeira"; é uma espécie de cadeirinha com um assento encimado por
um dossel, e tendo cortinas em volta; é carregada por dois negros.
Sem esse recurso, não se poderia dar um passo na cidade, quer quando
o tempo está bom e o. sol é ardente, quer quando chove e as ruas não
calçadas se tornam intransitáveis.
A cidade alta está cheia de conventos e igrejas, algumas das quais
magníficas. Destacam-se também a fortaleza que domina a cidade e o
palácio do governador, que é bastante grande; finalmente a praça
d'armas. ' Nessa parte da. cidade é que se encontram o tribunal régio
e os colégios, entre os quais um ginásio, onde se ensina o latim e o
grego, a filosofia, a retórica, as matemáticas, etc., e uma bibliotecá·
de 7.000 volumes, muito enriquecida pelo Conde dos Arcos; possui
até várias obras novas sobre todos os ramos do conhecimento. Essa
biblioteca está instalada no antigo colégio dos jesuítas; grande pe-:-da
resultou de se não ter tido bastante cuidado com os papéis dessa ordem
religiosa; foram em sua maior parte dispersados.
Os serviços prestados pelo Conde dos Arcos são suficientemente
conhecidos para que eu possa fazer silêncio sobre eles••. Durante o
( *) Essa ave é a que Marcgrave descreveu na pág. 205 com o nome de Tuidara.
Foi considerada como uma . simples variedade da "coruja de igreja" .da Europa (StrU:
flammea Linn.) cujas ligeiras diferenças seriam devidas ao clima.
A do Brasil se
assemelha à nossa pela maforia dos caracteres: entretanto. os seus pés. dedos e unhas
parecem ser mais compridos e fortes; a plumagem é mais clara; as partes inferiores,
em lugar de serem amarelo-pálido como na nossa. são brancas, um pouco coloridas de
amarelo em alguns pontos; observam-se também af pequenas pintas isoladas mais es~ras.
A cara tem pouco da coloração bruna que cerca os olhos, e as penas retrizes têm, além
das listras transversal!'.! mais carregadas, manchas marmoreadas mais :v!s(veis ; ao pasRo que
na espécie européia essas partes são quase cvr de ferrugem , não manchadas, e somente
atravessadas por listras mais escuras. Já P.ENNANT fizera notar, em sua Zooloçie arctique
(tra.d. alemã de Zimmermann, t. II, p. 224), que a sua coruja branca t em a parte
inferior tio corpo Inteiramente branca, o que condiz perfeitamente com as minhas observações sõbre a córuja do Brasil.
(**) Pouco depois de minha chegada à cidade da Bahia, o rei nomeou
conde dos
Arcos ministro da marinha, sendo seu titulo atual: Ilustrisslmo Excelentlsslmo Senhor
Conde dos Arcos do Conselho de Sua Majestade, Ministro e Secretário d'Estado da Marinha
e Domínios Ultramarinos, etc.

o

(6'16) CallithrU: Jacchtu (Linn.), é o "sagUi" vulgar em todo o litoral nordestino,
desde a bafa de Todos os Santos. Não . obstante, davam-lhe os autores . (cf. Trouessart,
Catal. Mammalium , 1, p. 49 ) como pátria tfplca a Ilha de Marajó. opinião tanto máls difícil
de explicar, à primeira vista, quanto Linneu só lhe Indicava vagamente à procedênci;_
("hab;tat ln América "), abonando-se em vários autores, entre eles Marcgrave.
Ocorre
por vezes até nas ilhas mais próximas à terra firme, embora o fato parece de explicação
dlfkil. a. menos que se admita a interferência do homem.
Cf. a nota (vide Pinto,
Pap. Avul8. Dept. de Zool., III, 1943, pág. 268).
(677) Tyto alba . tuida1·a (Gray) na atmil nomenclatura. A "sulndara" dos índios
da costa representa uma raça da coruja das torres européias (Tyto alba (Scopoll) ), Strix
/lammea (Lfnn.), e conta em sua sinon(mia Strix perlata Lichtenstein.
(678) Tvto alba alba (Scopoli) .
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tempo em que foi governador dessa província, nada esqueceu que lhe
pudesse ser vantajoso; conhecendo a língua e as instituições dos países
estrangeiros, instruído por suas viagens nas diferentes partes do Brasil,
êsse ministro ativo e esclarecido consagrou todo o seu tempo em introduzir melhoramentos. Honra e protege as ciências e as artes; põe
zelo constante e infatigável em sustentá-las e animá-las.
Trata
os estrangeiros com distinção, e podem eles confiadamente contar com
o seu apoio; fundou uma imprensa e uma fábrica de vidros; a cidade
.lhe deve um passeio público e diversos outros embelezamentos; instituiu uma loteria em benefício da biblioteca, sendo que o lucro dela é
destinado à compra de livros; fez plantar no Passeio Público a verdadeira
quina do Peru. Várias plantas da Europa e de outras regiões atraem
aqui a atenção do botânico, entre outras o chorão (Salix babilOnica),
que é muito belo e vigoroso. A quina, de Santa-Fé de Bogotá, ao contrário, não se parece ter dado bem neste país, provavelmente porque
êle não convém à natureza dessa planta. Vê-se também um obelisco,
erigido para conservar a lembrança da estada do rei nessa cidade.
O panorama que se descortina da parte alta da cidade é de beleza
inexcedível. A esplêndida baía estende ao longe a sua superfície tranqüila e reluzente; ancorados nas margens vêem-se navios, enquanto
outros se aproximam com suas velas enfunadas por · vento favorável,
ou então apressam a sua marcha em direção ao Oceano, dando salvas
de canhão para saudar a fortaleza; ao longe, avista-se a ilha de Itaparica,
ao mesmo tempo que um anfiteatro de pitorescas montanhas fecha em
tóda volta o encantador cenário. Além dos passeios públicos, providenciou-se na cidade alta pelos prazeres de seus habitantes construindo
uma sala de espetáculos, embora seja ela de gosto um tanto antigo,
menor que a do Rio de Janeiro, e a afeiem pequenos obeliscos
pontudos, colocados em cima do telhado.
Contam-se na Bahia 36 igrejas e grande número de conventos,
por o·n de se pode fazer uma idéia da quantidade de eclesiásticos e
frades que nela existem. Em alguns conventos as freiras fazem lindas
flôres com as penas das aves do país, tão notáveis pela variedade e diversidade de suas cores. Elas mostram esses ramos de flores aos estrangeiros
que vêm visitar o Convento.
·
A parte baixa da cidade, que não tem mais do que umas poucas
ruas ao longo da praia muito estreita, contém as lojas, os armazéns dos
negociantes, uma bolsa que se deve ao Conde dos Arcos, o arsenal e
os estaleiros. Na ocasião em que. aí estivemos concluía-se a construção
duma fragata. Os navios que se fazem na Bahia são tidos em alta conta;
pois as florestas do Brasil são ricas em excelentes madeiras de construção naval.
O comércio da Bahia é muito ativo; essa cidade serve de entreposto para os produtos do · sertão, que por ela se exportam para as
diversas partes do mundo; motivo pelo qual se encontram em seu porto
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navios de todas as nacion alidades. Navios de p assageiros mantêm comunicação cons_tante com Por tugal e Rio de J aneiro e, como bons veleiros
que são, fazem a travessia em m uito curto tempo. Os h abitantes das costas vizinhas trazem todos os produtos de suas plantações p~ra a capital,
a fim de trocá-los por mercadorias de diversos países. Essas trocas
constantes e ativas rap idamente fizeram da Bahia ' uma importante
cidade, qu e p arece exc.eder de muito, em tamanho, o Rio de J aneiro.
Pode-se fazer uma idéia da rapidez do progresso da cidade, levando-se
em conta que, em 1581, contava apenas 8.000 h abitántes e todo o Recôncavo não possuía m ais de 2.000, excluídos todavia, desse número, os
negros e os índios*. H oje a população da Bahia se eleva a mais de
l 00.000 almas.
O interior dessa grande cidade não oferece, de modo geral, aspecto
agradável; não se nota ali nem asseio, nem ordem, nem gosto. A
arquitetura é pesada, tendo os jesuítas feito vir da Europa as pedras
já preparadas p ara a sua igreja e o seu convento. As casas são todas
construídas com os mais diversos. estilos; algumas são altas, bastante
parecidas com as · da· Europa e ornadas de b alcões; outras, porém,
baixas e bem insignificantes; todas, apesar de tudo, com janelas envidraçadas. Durante a estação seca, o calor é insuportável, principalmente
na cidade baixa, que um mau cheiro de toda espécie torna ainda mais
incômoda. Uma multidão sempre em movimento, constituída em sua
maior p arte de homens de cor, agrava esse inconveniente; negros aos
grupos de doze, vinte ou mais, carregam pesadas cargas, gritando e cantando, a fim de conservar o passo igual, pois todas as mercadorias são
transportadas assim do porto até a cidade; outros mercadejam tóda sorte
de objetos de um lado p ara outro, gritando para anunciar o que estão
vendendo; de cada lado da rua, vêem-se os fogareiros que as negras conservam sempre acesos, p ara cozinhar e assar as gulodices, pouco apetitosas aliás, que vendem aos compatrícios.
Os usos e costumes dos habitantes se parecem completamente com
os dos p ortugueses da Europa; dizem que nas classes altas reina luxo
desenfreado. Os estrangeiros, filhos de nações marítimas e comerciais,
são muito numerosos; há sobretudo muitos ingleses e, atualmente, um
numero também considerável de franceses; pelo contrário, ainda são
poucos os alemães e os holandeses.
Durante o dia não se vê nenhuma -mulher nas ruas; só ao cair da
tarde é que a sociedade elegaQte sai de suas casas, para gozar o fresco
da tarde; ouvem-se então cantos e o som das violas. Entre as diversões
p opulares, nas r uas da Bahia, contam-se as procissões e as cerimônias
religiosas, que se realizam freqüentemente, em conseqüência da quantidade incrível de dias santos. As ruas são então bem varridas, cobrem-se
de areia branca e de flores; iluminam-se as janelas, e as procissões, à
(*)

SoUTHEY, Historv of Brazil, t om o 1, pág. 31 7.
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luz de grande número de círios que os fiéis levam na mão, marcham
ao som dos sinos e aos estouros de foguetes, em direção à igreja, enfeitada
para recebê-las. Os enterros se fazem igualmente à noite, à luz de
grande quantidade de velas, e conserva-se ainda o funesto hábito de
sepultar os mortos nas · igrejas. Depois de receber o defunto a bênção
e numerosas aspersões de água benta, fazem-no baixar ao jazigo subterrâneo; os padres se retiram, e os negros acabam de cobrir de terra o
esquife. Após dois anos de intervalo, ouvi novamente o órgão nas igrejas,
e o tanger dos sinos.
Lindley e Andrew Grant descreveram com relativa exatidão o
Rio de Janeiro e a Bahia. Pode-se, pelas suas descrições, fazer uma idéia
sobretudo das cerimónias religiosas em uso no país. Nessas duas capitais, que crescem todos os anos consideravelmente; fazendo progressos
no caminho da civilização, não se vêem hoje tantas extravagâncias,
tantos usos ridículos, i:iem os costumes pouco em harmonia com o
espírito moderno, que esses viajantes observaram. Por exemplo, não
existe mais a mínima diferença entre o modo de vestir dos habitantes
das cidades do país e o dos europeus; o luxo ~ a elegância reinam em
alto grau por toda parte.
Grant, muito particularmente, em sua Des,cription of Brazil, falseia
uma porção de nomes e todas as suas apreciações sôbre história natural
.
.' .
sao inexatas
e r1s1ve1s.
Uma guarnição bastante numerosa vela pela defesa da cidade da
Bahia, onde se encontram ·q uatro regimentos de tropas de lirtha e outros
tantos de milícia, entre os quais um de negros e um de mulatos. O governador viu-se. várias vezes na necessidade de empregar essas tropas
de homens de côr para reprimir .as revoltas dos pretos escravos, pois
estes formam a maioria da população da Bahia. Os distúrbios de Pernambuco, que irromperam na ocasião de minha estada na capitania
da Bahia, havi<,tm exigido o envio de todas as tropas disponíveis.
Navios de guerra, carregados de soldados e armamentos, chegaram
do Rio de Janeiro à Bahia; os . que se achavam no porto da Bahia
a eles se juntaram, e foram bloquear o porto de Olinda, ou Pernambuco.
Esses fatos deram ocasião a que na Bahia se fizessem elogios às
rápidas providências tomadas pelo Conde dos Arcos . .Graças à presteza e
sabedoria das mediàas que pôs em prática, pôde conservar essa bela
província para o rei, e conseguiu abafar o espírito de· insurreição que
alguns homens, sabidamente maus, procuravam excitar em proveito
dos seus interesses pessoais. Esses factiosos souberam atrair para o
seu partido vários sacerdotes, que, prevalecendo-se da ascendência que
a religião lhes dava sobre o espírito inculto dos brasileiros, podiam tornar-se muito perigosos para a tranqüilidade pública. Martins, Ribeiro
e Mendonça, chefes da conspiração, foram fuzilados publicamente na
Bahia, e até um sacerdote foi punido com o mesm,o suplício. Os habitantes da cidade da Bahia deram por essa ocasião provas de sua fideli-
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dade e sua dedicação ao rei, visto como a insurreição foi por todos desaprovada, e, se o perigo fosse mais grave, os fatos teriam dado prova
dessa verdade.
Várias fortalezas põem a 'cidade da Bahia ao abrigo dum ataque.
A entrada da baía de Todos os Santos é defendida do lado do norte pelo
forte de Santo António da Barra; a cidadela está situada na cidade
alta, enquanto que no porto, justamente em frente da cidade, foi construído um forte de forma circular, com várias baterias de canhões de
grosso calibre; atiram com éles em certas ocasiões, principalmente nos
dias festivos, e para responder à saudação dos navios que entram.
Minha demora na antiga capital do Brasil foi de curta duração;
não tive nem tempo de visitar os estabelecimentos científicos da cidade,
os quais, na verdade, são ainda em pequeno número. Além da biblioteca
públic~, para cujo engrandecimento o Conde dos Arcos se empenhou
com tanto zélo, e que, com o tempo, se tornará considerável e muito .
útil ao progresso da instrução nessa parte do país, encontram-se na. Bahia outras· coleções de livros que possuem preciosíssim~s
obras antigas e modernas. Vários conventos, como, por exemplo, o
dos franciscanos, possuem manuscritos antigos curiosíssimos sobre o
Brasil. Vivem também na cidade alguns homens de cultura, entre os
quais o sr. António Gomes, correspondente do conde de Hoffmannsegg,
de Berlim, os Srs. Paiva, Bivar e outros, que se dedicam à.o estudo das
ciências, e particularmente ao estudo da natureza. Devo à gentileza
do primeiro, que possui uma bela biblioteca, alguns escritos interessantes sobre o Brasil, e às obsequiosas informações dos outrós, várias
observaçõei sobre o clima da cidade e dos arredores de São Salvador.
Fui na Bahia muito bem acolhido por várias pessoas cultas. O Sr.
' Conde dos Arcos apagou com a sua afetuosa atitude para comigo, e
com o interesse que demonstrou pelo desagradável incidente que me
sucedeu em Nazaré, toda a penosa recordação daqueles ·dias tão infelizmente perdidos, a que o levante de Pernambuco dera lugar. Devo também me referir com gratidão à acolhida que recebi da parte do Sr.
coronel Cunningham, cônsul de Inglaterra e de sua fam.flia, que se
apressaraµi em cumular-me de provas de gentileza. Teria de bom grado
aproveitado por mais tempo tanta boa vontade, se o meu vivo desejo
de rever a pátria não fosse o bastante para me obrigar a aproveitar uma
oportunidade que para isso se me apresentava, levando-me a àbreviar
a volta para a Europa.
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VIAGEM DE REGRESSO À EUROPA
Viagem a,té Lisboa·. - Travessia . até Falmouth.
Percurso terrestre pela Inglaterra. - Trajeto até Ostende.

Tendo o "Princesa Carlota", da carreira da fndia, entrado na Bahia,
em viagem de Calcutá para a Europa, a fim de tomar provisõ(;!s, o governo o requisitara para levar munições de guerra para Pernambuco..
Cumprida esta missão, esse navio voltou à Bahia. Era confortável e
seguro; resolvi não perder essa excelente ocasião de voltar para a Europa
embarcando para Lisboa.
.
Tendo feito as minhas despedidas às pessoas de minhas relações,
embarquei na tarde do dia 10 de maio, e já ao anoitecer o capitão Bethencourt mandou suspender âncora. Um vento favorável nos impeliu
para fora da baía de Todos os Santos e, tendo-se aberto tódas as velas,
não tardamos a perder a cidade de vista. Durante o crepúsculo, os
montes que fecham o Recôncavo apareciam ao longe, envoltos na bruma,
e só as trevas da noite os fizeram desaparecer completamente. Entretanto,
tendo diminuído o vento, que só soprava fracamente, avistávamos aipda
o litoral nos dias 11 e 12. O termômetro se mantinha, ao meio-dia e ao
sol, a 24 graus e meio Réaumur; a 23 graus à sombra e a 21 graus às
9 horas da noite.
Na noite de 12 o vento refrescou de novo, de sorte que a 13 pela
manhã a costa não mais se avistava. Para nossa .grande satisfação o
tempo continuava bonito, sem fazer calor nem frio demasiado. Ao meiodia, o termômetro se manteve sempre entre 26 e 28 graus. Tódas as providências. tinham sido tomadas para uma viagem de longa duração, o
cabo da âncora ("amarras") fora levado para o porão, etc. Já havíamos entrado na zona dos ventos alísios, que sopraram quase ininterruptamente na direção les-sueste durante tóda a travessia, com diferente
intensidade; o mar tomara uma bela tonalidade azul carregado679•
(679) Essa tonalidade, peculiar ao mar alto. traduz a pureza das águas, multo
pobres de plancto (nome dado. em conjunto. aos seres vivos muito pequenos em suspensão)
que abunda, pelo contrário, nas águas verdes do litoral.
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No dia 15, achávamo-nos proximamente à altura da foz do rio
São Francisco. Viam-se algumas pequenas procelárias pretas isoladas,
e com mais freqüência uma ave branca de asas negras, semelhante ao
ganso de Bassan ("Bass Goose") 6 ªº· Tivemos, quase todas as tardes, um
pouco de calmaria nessa porção do Oceano; mas, ao cair da noite, a
-brisa sempre refrescava.
. A I 7 o vento tornou-se muito forte, e dobrou-se o cabo Santo Agostinho; também nesse mesmo dia deixamos Pernambuco, o que causou
muita · satisfação a todos os passageiros, pois que seria de recear ser
o navio aprisionado pelos vasos de guerra portugueses que cruzavam
e~ frente àquela cidade, e que poderiam novamente f'°'lnisitá-lo.
.Tendo o vento se tornado menos favorável, fomos obrigadçr a aproar
para a ilha de Fernando de Noronha, onde recebemos violentas rajadas
· e fortes quantidades de chuva, conseqüência comum <las proximidades
da terra. Vimos nessas paragens muitas aves marinhas e, co1n particularidade, bandos numerosos de peixes vo~dores.
A 20 de maio havíamos passado Fernando de Noronha. O vento
tornou-se de novo favorável, o tempo calmo, e um belo luar se , veio
somar aos prazeres da travessia. Sentados no convés, sob a aragem
fresca da noite, contemplávamos muita vez a magnífica claridade nos
altos mastros e nas brancas velas do navio, meditando sobre essa audaciosa invenção, com a qual o gênio humano vence · e domina todas as
partes do mundo. A garbosa nave singrava tranqüilamente como um
pássaro e sem o menor ruído, impelida pelo vento, a proa da embarcação muito carregada erguia-se sobre as ondas, para afundar-se nelas
novamente; com a sua pesada massa cortava as vagas rolantes, fazendoas rebentar em alva espuma. Assim, já havia quatro meses que o Carlota
viajava de Calcutá para a Bahia, arrostand~ sem o, merior dano os
ventos e as tempestades, enquanto no cabo de Boa Esperança navios de
guerra soçobravam ao seu lado.
·
Alegrou~nos saber que havíamos deixado atrás de nós a ilha de
·Fernando de Noronha, pois nesse tempo costuma ser desfavorável
a aproximação de terra. Não obstante, muito senti não . ter viste> essa
ilha, cujo comprimento consta s~r de três léguas e é sede de um pôsto
militar dependente de Pernambuco. Serve como lugar de banimento aos
criminosos condenados a essa pena em Portugal. Seus habitantes cultiva!11 muita mandioca, e fazem abundante pesca ao longo . das suas
praias.
(680) A espécie a que se refere Wled, indubltàvelmente do gênero Su.la Brisson, e
com toda probabilidade o "mergulhão" ou "atobá" (Bula leucogaster leucogaster (Bodd.)),
grande ave piscivora. de dedos totipalma.dos, muito frequentes em nossa costa atlântica, e
com especialidade na de São Paulo (Ilha dos Alcatrazes) e na bafa do Rio de Janeiro.
Sua similar européia (Sula bassana Linn.), "Fou de Bassan" dos franceses (nome originado
da abundância com que se multiplica na pequena ilha de Bass, do golfo de Edimburgo),
é conhecida em Portugal por nomes vários, como "mâscato ", "facão", "ganso patola",
etc. Em mares do Brasil ocorrem ainda Bula dact-ylatra Lesson (Ilha de Fernando de
Noronha) e, na ilha da Trindade, Bula aula (Linn.).
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Um aunento considerável do calor, pois às 9 horas da noite o
termómetro se mantinha entre 21 e 22 graus, e pancadas de chuva entremeadas de calmaria nos anunciavam a aproximação do equador; efetivamente, atravessamo-lo na noite de 22 para 23 de maio. Encontrávamo-nos de novo no hemisfério setentrional, fato que encheu de
visível alegria a todos aquéles que, a bordo, haviam estado longo ternpo
separados de sua pátria.
As calmarias ·e as grandes chuvas se alternaram ainda durante
oito dias; o calor era fortíssimo. Às vezes a chuva caía com tanta
violência que entrava em vários pontos do navio. Quando nos achamos no paralelo das ilhas do Cabo Verde, o calor diminuiu sensivelmente, pois que ao meio-dia o termômetro ao sol não marcava senão
de 23 a 24 graus; o vento era geralmente muito forte e impelia-nos
demais para leste, fazendo o navio inclinar-se para o lado, de sorte que
as ondas cobriam grande parte do tombadilho.
Os temporais desagradáveis, que reinaram constantemente sob
o paralelo das ilhas do Cabo Verde, eram algumas vezes interrompidos
à noite por intervalos mais tranqüilos, e gozávamos de um belo luar.
Sentados então à · pôpa do navio, podíamos contemplar à vontade a
bela constelação do cruzeiro, no hemisfério austral, resplendendo com
o máximo do seu brilho.
A 4 dé junho, o tempo ·e stava coberto, sombrio, nublado, e o
vento impetuoso, quando avistamos uma embarcação de três mastros,
que se dirigia diretamente para nós. Temíamos já que fosse um navio
corsário, qu~ndo ela arvorou o pavilhão dos Países-Baixos.
A 9 atravessamos o trópico de Câncer, tendo pouco antes observado sargaços flutuantes e aves-dos-trópicos (Phaeton aethereus Linn.),
que os p9rtugueses denominam "rabo-de-junco".
Os sargaços se
torna~am cada vez mais fr~qüentes, o que levou os portugueses a
darem a esse trecho do Oceano Atlântico o nome de Mar de Sargaços. Ao
meio-dia, sob a temperatura de 22 graus~ e com o céu quase encoberto, .
pescamos uma porção de ervas marinhas, nas quais .encontramos um
pequenino caranguejo e várias espécies de peixes miúdos, notadamente
singna tos. . As aves-dos-trópicos nos haviam seguido de .8 a 12 de
junho, por conseguinte até o pa.ralelo da ilha Palma; conservaram-se
sempre a grande altura, o que impossibilitou que matássemos uma
delas sequer.
A 14 o tempo apresentou-se belíssimo e muito nos divertimos em
pescar. Um bando de dourados (Coryphaena) seguia o navio desde
a véspera, rodeando-o por todos os lados; afinal o contramestre conseguiu fisgar um desses magníficos peixes. Extraordinário divertimento
proporcionou-nos a contemplação desse animal sobre o tombadilho;
a coloração geral do corpo é azul-celeste, diversamente lustrado de
reflexos cor de ouro, com ponteações de azul ultramar. A própria
íris é de uma cor azul-dourada magnífica, que se torna am4rela quando
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o peixe está morto; aliás, perde êle então muito de sua bel~za. Sua
carne saborosa muito nos agradou, não tardando a ser arpoado um
outro desses belos peixes. Rodeavam ainda o navio alvacoras681 e
uma outra espécie de peixes denominados "judeus" pelos portuguêses682,
mas não se pôde pescar nenhum.
A 15 havíamos já deixado o "Mar de Sargaço" e não mais víamos
dêsses vegetais flutuantes; em compensação, as calmarias eram freqüentes e à noite a temperatura era comumente de 18 graus. No dia
18 achávamo-nos proximamente na altura de Gibraltar, observando-se
na superfície· calma do mar moluscos em grande número; destaca·
vam-se particularmente Phys,alis, Medusa pelagica e um Beroe; viamse, também, golfinhos6Sa e a Procellaria pelagica·.
A 19 a brisa, refrescando, permitiu-nos tomar o rumo dos Açores
e da costa de Portugal; a 20 foi ficando cada vez mais forte e as vagas
espumantes alcançavam o tombadilho; à tarde caiu forte aguaceiro,
acompanhado de rajadas de vento, obrigando-nos a ferrar quase todas as
velas. .A 21 o tempo esteve encoberto e ameaçador; o vento sibilava, a
chuva caía em· torrentes; a água cqrria ao longo do passadiço, e as vagas
espumantes batiam no navio com tamanha violêl).cia querlhe sacudiam
continuamente o costado. Avistamos um navio que, da mesma forma
que nós, se esforçava com pouco pano em arrostar a fúria do vento
e das ondas. Lá para o meio-dia o vento, que até então soprara
do norte com a maior impetuosidade, virou bruscamente para noroeste, ameaçando partir os nossos mastros e pondo-nos em terrível confusão. Todos .acorreram ao tombadilho, e cada ·um pôs mãos à obra
para arrear as velas, operaÇão difícil por causa da chuva violenta que
acompanhava a tempestade. O capelão de bordo, que era um "maratte"
de Goa, ·o cirurgião e ós passageiros expuseram suas vidas nessa ocasião.
Após muitos esforços, conseguimos escapar do perigo.
O navio se viu obrigado a dirigir-se para sudoeste, o que para ele
era sair da rota. Mais tar?e a violência da tempestade abrandou um
pouco, mas o mar continuava muito agitado e o vento continuava
a soprar violentamente, mantendo-se então o termômetro a 17 graus
ao meio-dia e 15 à noitinha. No dia seguinte o tempo melhorou e a
temperatura subiu. No dia imediato a atmosfera esteve carregada
e chuvosa, e.o vento forte; o navio desenvolvia 7 nós e mantinha as velas
inferiores encolhidas; estava excessivamente tombado para · o lado,
posição para a qual muito concorriam os seus mastros feitos de madeira
do Brasil, muito resistente, porém muito pesada.
( 681) 1'hunnus alalonga vulgarmente "alvacora" ou "albacora" (o autor escreveu
" Alvacore ") é peixe da famma dos escômbridas, cujo exemplo mais conhecido entre nós são
a " cavala verdadeira" (Scomberomorus cav(Jlla Cuvler), e a "cave.la branca" (Se. regalia
Bloch) . Ao mesmo gênero pertence o " judeu " (Thunnus thunnica Cuvier), próprio ao
Atlâ ntico europeu.
'
( 682) · 81Jnuna{hus acus (Linn.), vulgarmente "agulha do mar ".
( 683) No original "Braunfisch ", nome alemão da espécie Phocaena phocaena Lino.
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Podíamos atribuir esse tempo desagradável e variável às v1z1nhanças das ilhas dos Açores. Vimos muitas e111barcações que lutavam,
também; contra a tormenta, e observamos que a temperatura da chuva
era mais elevada do que a do v~nto; o termômetro exposto a este só
atingia 15°, ao passo que, quando o retiravam dele. subia a 16º , altura
em que .se manteve até a noite.
Ao meio-dia entramos no canal que separa Faial de Flores, ilha do
grupo dos Açores . . Pelos nossos cálculos, supúnhamos estar ao norte da
primeira dessas ilhas, mas, à tarde, quando as nuvens espessas que
cobriam a superfície do mar se abriram um pouco, avistamos, a uma
distância de 5 léguas, um alto promontório pertencente à ilha de Faial.
Adiante dessa costa pedregosa e escarpada divisei uma pequena ilha
rochosa que me deu a reconhecer tratar-se do cabo denominado Ponta
das Capelinhas.
O capitão Bethencourt rumou então um pouco mais para o norte,
afastando-se da ilha, que foi onde nasceu, e que não revia desde muitos
anos. Confesso que também era grande o meu desejo de conhecer Faial.
Navegávamos agora com bom vento, e lá pela meia-noite, avistou-se
uma escuna que foi logo reconhecida como um corsário americano.
O alarma foi geral, virou-se prontamente de bordo, e, como pareciam
estar ciormindo ·a bordo da escuna, tive.lnos a felicidade de escapar a
mais esse perigo. Ao raiar do dia tinha-se perdido inteiramente de vista
aquele navio.
A 24, o tempo esteve sombrio ~ tempestuoso; o mar muito carregado vinha toda hora bater com violência .de encontro ao nosso navio,
que corria a 8 nós. Em pouco estávamos ao norte da ilha Graciosa.
Avistamos vários navios; evitamo-los cuidadosamente porquanto
grande número de corsários cruzam comumente essas águas. Eles
espreitam àvidamente os navios portugueses que vêm da índia com
ricos carregamentos . e que·· em sua travessia para chegar à Europa
_fazem rumo pelas ilhas dos Açores; aliás as rotas de muitos navios cruzam-se nas vizinhanças desse arquipélago. 9 mar tinha uma coloração
plúmbea e estava coberto de espuma branca; agitava fortemente o
navio, que um forte vento favorável de popa impeliu para diante,
enquanto desabava copiosa chuva. Ao · meio-dia vimos passar perto
de nós, boiando, uma grande vela ainda presa ao mastro, o que nos fez
pensar que talvez algum navio por ali houvesse naufragado.
A 25 deixamos os Açores, enquanto o vento, sempre muito forte,
impelia-nos para as. costas de Portugal, variando embora constantemente,
e dando muito trabalho à tripulação; manteve o mar muito agitado e
.fez partir um dos cabos. Nossos vigias no alto do mas tro grande assinalaram várias velas ao largo, que evitamos por não termos canhões
a bordo. q espaço que nos separava do continente europeu não era
muito considerável, mas, por causa dos· corsários, oferecia mais perigo
do que a distância imensa que já havíamos percorrido. Observaram-se
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atentamente todos os navios, cujo número aumentava agora dia a dia,
e imediatamente tornava-se uma direção diferente.
Essa manobra vinha dando sempre resultado, até a manhã do dia 28,
quando notamos no horizonte um navio que parecia segu ir a mesma rota
qu e o nosso. O piloto do Carlota, que já havia sido prisioneiro dos corsários, e bem assim o capitão e toda marinhagem, observaram com a
maior atenção esse navio, pois todos eles julgavam distinguir em suas
manobras sinais ameaçadores para nós. Via-se que ele vinha, a todo
pano, diretamente ao nosso encontro. As 12 horas, com sobressalto de
todos, reconheceu-se ser uma escuna americana, tornando-se portanto
muitíssimo provável que iríamos nos haver com um corsário. No
rn esmo instante deu ele um tiro .Je canhão, para indicar que o devíamos
esperar, e içou o pavilhão português. A confusão chegou ao auge; cada
qu al desceu ao seu camarote para esconder o que possuía. Abriram-se
buracos no revestimento interno do navio para meter aí tudo o que
havia de mais precioso, como papéis, dinheiro, etc., se bem que se não
<levesse esperar esconder nada aos olhos ávidos de piratas excitados pela
pn~sa.
Puseram na mesa o almoço; mas ning uém teve muito tempo,
porque ao grito de "a escuna vem perto!", todos se reuniram sobre
o tombadilho. Nossos olhos se fixavam inquietos e no maior silêncio
sôbre a embarcação que vinha sobre nós a todo pano. Trazia os canhões
a descoberto; uma multidão de homens comprimia-se sobre o tombadilho distinguindo-se no meio dela negros e mulatos, o que ainda
aumentava as nossas suspeitas. No momento em que esperávamos, com
ansiedade difícil de descrever, a decisão da nossa sorte, o comandànte
da escuna tomou o porta-voz e nos perguntou de onde vínhamos. Respondemos, bern inquietos sobre o que é que nos iam eles replicar,
quando, - com que inesperada satisfação! - alguns dos nossos marinheiros postados no cesto da gávea, reconheceram que o pretenso corsário era um navio de guerra português. Alegria geral espalhou-se agora
a bordo do nosso navio, e reciprocamente nos felicitávamos. O oficial
comandante da escuna de guerra Constância (assim se chamava o
navio) mandou que esperássemos, acrescentando que nos ia enviar um
bote. A .escuna aproximou-se então, fazendo descer ao mar um bote, no
qual logo veio até nós um loco-tenente que nos assegurou a falta de segurança desses mares. O Constância era com efeito uma bela escuna
americana de dezoito canhões, que o govérno português comprara e
armara. Havia deixado Lisboa, dezesseis dias antes, Rara cruzar essas
águas, contra os corsários que as infestavam. Alguns meses antes, uma fragata portuguesa tinha aprisionado um deles. Um outro havia perseguido
e atacado nessa região o grande navio português Ásia Grande, da carreira
da índia, sen1 todavia aprisioná-lo porque este, que levava vinte canhões,
se defendeu bravamente.
Satisfeitos como estávamos de ver esclarecido de modo tão favo·
rável um fato que nos causara tantas apreensões, o Carlota abriu
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tbdas as velas; o Constância fez o mesmo, e depois de içar o seu escaler
a bordo, singrou ele a sotavento, passando majestosamente por nós, com a
velocidade duma flecha, e desejando-nos boa viagem . . Em breve nos separamos, pois os dois navios .torriam um para leste e outro para o sul.
Uma chuva acompanhada de ventania, que os portugueses denominam
"aguaceiro'', foi-nos muito favoráve_l, e em algumas horas perdemos de
vista . o Constância. Nos dias seguintes avistamos muitos navios, que
evitávamos prudentemente. A 30 de junho, sar·g aços. (Fu cus) e outros
indícios já nos anunciavam a proximidade da.s costas européias, merecendo entre aqueles destaque particular um que se assemelha a uma
larga fita, e ao qual os navegantes portugueses deram o nome de
"curiolas".
Às 2 . horas da tarde o grito de "terra! terra!" se fez ouvir do
alto do mastro grande, enchendo-nos de alegria. Em breve distinguimos, num longe brumoso, o Cabo Roca, na costa de Portugal;
a .sua extremidade. aparecia à nossa vista como uma ilha suavemente
arredondada. O litoral não tardou em desdobrar-se mais distintamente aos _nossos olhos, apesar das nuvens que obscureciam um pouco
a beleza da perspectiva. Navios de diferentes nacionalidades via1n-se
ao longe; vários barcos de pesca aproximaram-se de nós, e demoslhes a entender,. içando uma bandeira, que desejávamos um piloto.
Ao cair da tarde uma muleta, navio de pesca de construção singularíssima, tendo o pavilhão dos pilotos, encostou ao nosso navio. Trouxe-nos
grande quantidade de excelente peixe, e um piloto de Cascais, que logo
subiu para bordo. Já era muito tarde pai-a que pudéssemos entrar no
Tejo, e ficamos bordejando até a manhã do dia seguinte.
A 1.0 ·de julho, ao raiar do dia, estávamos todos no tombadilho
para saudar. as costas da Europa. Infelizmente o tempo não . estava
suficientemente belo para que pudéssemos bem distinguir a terra.
Aproamos então para a foz . ao rio, formada ao norte pelo Cabo Roca
· e ao sul pelo Cabo Espichei; este último avança muito para o mar, e é
menos elevado que aquele. O mar tinha o mesmo colorido verde claro
de ao longo das costas do Brasil6 ª4 • Às 9 horas o Carlota passou a barra,
onde o mar se quebra com violência à direita e à esquerda, nos rochedos.
Muletas, barreiras e outros barcos de pesca de esquisitas formas, bem
como navios espanhóis cruzavam em - todos os sentidos e navegavam
·conosco.
Nesse ínterim, o nevoeiro se dissipara,. permitindo-nos avistar as
duas margens do rio que se erguiam suavemente inclinadas, e cobertas de
aldeias, casas de campo, igrejas. Apesar da largura do rio, distinguiamse a brancura das casas e os campos já ceifados, visto como em Portugal
o trigo amadurece muito cedo. Deixamos à direita um forte redondo
chamado Torre de Bugio, e à esquerda o forte São Julião. O rio agora
(684)

Cf. nota 679.
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vai se estreitando, vendo-se em ambas as margens, povoados e habitações.
Passamos à frente de duas fragatas francesas surtas no pórto e que
estavam sendo visitadas por uma bombarda portuguesa.
Ao meio-dia, aproximadamente, o Carlota ancorou na margem
setentrional do Tejo, ~em frente de Belém, que constitui o começo
da cidade de Lisboa. As casas se sucedem a partir daí ininterruptamente
até à capital. À tarde recebemos a visita da saúde, que examinou o
estado sanitário da tripulação. Não pudemos deixar o navio sem que
todos os passaportes tivessem sido rigorosamente examinados. Dois
navios de linha, que se achava1n ancorados perto da cidade, e que
daí a poucos dias deveriam ir buscar em Livorno a · arquiduquesa
Leopoldina da Áustria, para conduzi-la ao Rio de Janeiro, enviaram
a bordo do nosso navio um oficial acompanhado de soldados, para
escolher alguns marinheiros dos nossos, pois que faltavam homens em
sua tripulação. Fomos pouco depois obr igados, por falta de vento, a
ancorar de novo. Ao cair da tarde e durante toda a noite, grande número
de soldados se alojaram a bordo para vigiar os marinheiros; atirariam ·
sóbre qualquer embarcação que se aproximasse.
A 2 de julho movemo-nos de novo em direção à cidade. O aspecto
dessa grande cidade é magnífico; estende-se ao longo do Tejo sobre
colinas suavemente inclinadas, -distinguindo-se no meio do seu branco
casario, todo coberto de telhas avermelhadas, grandes edifícios e
notáveis palácios, entre outros · o da Ajuda ainda não concluído, .a
massa imponente das igrejas, etc. Entre as construções crescem bosques de loureiros sempre verdes, laranjeiras, limoeiros, de mistura com
pinheiros e ciprestes, cujo verde carregado forma o mais agradável
contraste com o verde claro das oliveiras. Destaca-se, dominando esses
tufos de verdura, o jardim da rainha. No entanto o aspecto dessa
região é algo mortiço, severo e algo desnudo, faltando-lhe a frescura da
vegetação verde; os olhos só se deixam impressionar pela cor queimada
do solo, pela brancura das casas e o colorido pardacento das árvores.
Ao meio-dia ancoramos no cais Sodré, em frente da estátua do rei
João 1, que se costuma designar pelo nome de Memória, e entre . dois
grandes navios de três mastros, alguns dos quais, como nós, regressavam
de longínquas viagens.
A vista do rio nesse ponto é particularmente bela; para o lado da
terra, parece um mar, pois as suas margens, extremamente baixas, são
tão afastadas que nem se avistam. Na vi os de todos os tamanhos, carregados de produtos das regiões vizinhas, cruzam-se a cada momento,
enchendo de vida o interessante cenário. O termômetro de bordo, nesse
dia quente, marcava ao meio-dia 19 graus à sombra; porém o calor era
muito mais forte nas ruas.
Lisboa vista do Tejo agrada muito mais à, vista do que quando
nela se penetra. O solo é onduloso, desigual; as casas são separadas
e mal conservadas, as ruas sujas. A cidade ocupa uma considerável
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extensão ao longo da margem setentrional do Tejo. Só à beira do rio
é que realmente se vê uma cidade regular com suas ruas longas, algumas
das quais bastánte largas. Nas partes mais altas e distantes da cidade
as casas são separadas umas das outras por jardins e ~té por searas. As
ruas, na sua maior parte, são estreitas, mal asseadas, exalando em conseqütncia um mau cheiro extremamente desagradável quando faz muito
calor. As casas são de pedra, geralmente de vários andares; todas têm
balcões, donde se desfruta a vista do rio e das belas regiões que banha.
O número de igrejas e conventos é prodigioso, e vêem-se nas ruas monges
.c om toda espécie de uniformes e das mais diversas ordens religiosas.
Essa capital possui vários edifícios públicos. Notam-se .entre outros
o arsenal com seus estaleiros, a Casa das índias com a alfândega e a
bólsa reunidas no mesmo edifício, perto da bela e grande praça do Comércio, onde se ergue, em bronze, a colossal estátua eqüestre de João 1.
Lisboa tem uma ópera .e duas outras salas de espetáculos. Os
cais, principalmente o cais Sodré, em frente ao qual ancoram os grandes
navios da 1ndi~, são muito freqüentados; à noite, sobretudo, servem
de passeio aos habitantes que aí vêm tomar um pouco de fresco. Dizem
que antigamente a afluência de público e de vendedores nesse trecho
da cidade, situado à beira do rio, era muito mais considerável do que é
hoje, tendo o comércio diminuído muito de importância. Os portuguêses acusam o govêm9 britânico por essa decadênci3: de sua prosperidade; e daí a razão·por que os ingleses não são geralmente estimados.
O comércio é mais importante com as índias orientais do que com o
Brasil; os ingleses arruinaram completamente este último.
Portugal é sob vários pontos de vista muito mais atrasado que os
outros países da Europa. A própria capital não póssui várias instituições úteis que se encontram em quase tódas as pequenas cidades dos
país~s civilizados da Europa. Tudo aí é car:o; as carruagens ("seges")
' e os albergues são extremamente maus, e só u~ pequeno número, pertencentes a estrangeiros, apresentam alguma vantagem. As ruas não são
iluminadas à noite; as estradàs principais são maltratadas; o correio
para Madri ainda é a cavalo; não há gúardas para a vigilância noturna
da segurança das ruas; mas atualmente se vêem por toda parte postos
militares, mormente depois do levante que há pouco se verificou.
Muitas originalidades ·apresenta esse país meridional. A água, que
vem das montanh(,l.s de Sintra, a uma distância de 4 léguas, por um
belo aqueduto em pedra talhada, é carregada em tóda· a cidade por
homens, que a vendem em pequenos barris. Esses carregadores d'água,
pertencentes à classe mais baixa do povo, são vistos aos magotes em
todas as fontes públicas. ·T ódas ás manhãs muito cedo, fazem passear
pelas ruas da cidade vacas e cabras com campainhas ao pescoço, as quais
são mungidas em frente·das portas dos compradores de leite. Encontramse nas ruas uma ,multidão de jardineiros, camponeses, moleiros, conduzindo tr9pas de ·. burros e jumentos carregados de frutas, hortaliças,
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legumes, farinha, etc., q'ue são vendidos a qualquer transeunte. Principalmente, traz-se, para a cida~e, grande quantidade de frutas.
Vêem-se em Lisboa muitos aprazíveis jardins, cujas árvores frondosas
atraem os passeantes. Mas os portugueses estão também aquém das
outras nações na arte da ·jardinagem. Vêem-se ainda por toda parte
árvores cortadas à antiga moda francesa, desfiguradas pelas formas
extravagantes e ridículas que lhes dão. O jardim da rainha está situado
em Belém, na parte inferior da cidade, próximo ao parque zoológico, hoje
completamente vazio; compõe-se o jardim de um bosque de grandes
árvores de diversas espécies, entre outras choupos prateados, loureiros,
alfarrobeiras, etc., próprias dos climas meridionais; formam aléias
rodeadas de sebes cortadas a tesoura. Uma multidão de pássaros animam
com o seu canto o arvoredo. O Passeio Público, situado no centro
da cidade, foi feito no mesmo plano: esse passeio, se bem que pequeno,
proporciona grande prazer pelo frescor que espalha em plena cidade
aquecida pelo sol. Entre as árvores do país, agradam sobremodo altos
e belos Cercis685.
O palácio do rei, edifício de tamanho medíocre, acha-se a pequena
distância do Passeio Público. Estão construindo em Belém um' outro
denominado Palácio da Ajuda, mas falta muito ainda para ser concluído. ·os estrangeiros vêem com muito maior interesse o gabinete
de história n atural, que não fica longe do palácio, e é c'o ntíguo ao
jardim botânico. Antigamente, aquele devia ter sido muito mais rico;
todavi~ contém ainda muitas coisas curiosas, provenientes das possessões
portuguesas nas diferentes partes do mundo. Napoleão, que ~onsiderava
justa presa todos os objetos em . que podia pôr a mão, deixou triste
recordação entre os portugueses p ela pilhagem desse gabinete, tendo
sido o primeiro conquistador que não poupou sequer os estabelecimentos
científicos, nos diferentes povos que despojou6s6. Havia nesse gabinete
uma importante coleção de animais do Brasil; todavia, ela não mais
existe, podendo ser procurada em Paris. Tôdas as outras nações obtiveram, pelo tratado de paz de 1815, grande pàrte. pel9 menos·, das
raridades que lhes tinham sido tiradas; os portuguêses, porém, não
foram tão felizes, e choram aip.da a perda que sofreram. Seria fácil
de reparar, se uma ordem do rei encarregasse naturalistas de percorrer
as diferentes p rovíncias do Brasil, para preparar exemplares n9táveis
para o museu em questão. Ele, contudo, ainda possui várias peças de
grande valor, entre outras uma coleção de armas. utensílios e ornamentos de penas das diferentes tribos do Brasil, principalmente do
Maranhão. As cores desses ornamentos são magníficas, porquanto
( 685) Gereis sili qua8trum, " olaia" dos portugueses.
(686) A. Neiva, em seu substancioso "Esbôço Histórico S()bre a Botlnica e a
Zoologia no Brasil " aduz Interessantes informes sobre este ato de pirataria cientifica.
A maior pa rte do material a rrebatado do Museu Zoológico de Lisboa provinha da célebre
expedição enviad a ao Amazonas em fins do século XVIII pelo governo de Portugal,
sob a chefia de Alexandre Rodrigues Ferreira , cu jos notáveis trabalhos, na sua maioria
inéditos a t é hoje, lhe valeram o cognome de Humboldt brasileiro.
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são feitas de penas de araras, ararunas, tucanos, guaribas e outras
belas aves. Há também entre as suas raridades dois manatis, com 6
e 8 pés de comprimento.
O jardim botânico nem 'vale a pena ser citado; compõe-se de
quadras cercadas de sP.bes. baixas e cortadas a tesoura, e onde vegetam,
em estado meio selvagem, plantas comuns. Duas pequenas estufas
estão quase vazias; vêem-se ao lado delas grupos de cactos muito vigorosos, e um dragoeiro (Dracena draco), cujos frutos es~avam maduros.
O estudo da natureza não parece contar muitos amadores em Portugal,
e os próprios produtos naturais do país são em grande parte estudados
por naturalistas estrangeiros, motivo pelo qual não nos deve surpreender
que aqui se descuide de fazer pesquisas sobre a história natural das
colônias deste reino.
O espetáculo das falhas e defeitos que precisam ser ainda melhorados e aperfeiçoados em Portugal, é compensado pelo aspecto das
belezas naturais do país, principalmente durante a primavera. Na
época, porém, em que nos achávamos, o ardor do verão havia despojado o campo de todos os seus atrativos; à vista disso, eu desejava
vivamente chegar a um país mais setentrional e procurar, em seu clima
mais temperado,. um meio seguro de me refazer das fadigas de minha
longa viagem.
Os paquêtes ingleses, dos quais muitos partem de Falmouth nos
prin1eiros dias de cada mês, constituem uma inovação das mais agradáveis para os çstrangeiros. Toda sen1ana, Lisboa oferece uma .tal oportunidade de viajar para a Inglaterra, do que me aproveitei, embarcando no paquete "Duque de Kent", comandado pelo capitão Lawrence.
A 12 de julho, ao meio-dia, partimos com uma boa brisa; descemos em pouco tempo o Tejo ·e, uma vez no mar, perdemos de vista
Portugal no mesmo dia. No dia seguinte, o vento aumentou e o mar
esteve um pouco agitado, fazendo com que alguns passageiros fossem
tomados de ênjôo. Apesar dos ventos muitas vezes contrários e das
calmarias, que tivemos até às alturas do cabo Finisterra, na costa da
Espanha, chegamos felizmente a Falmouth ao fim de dez dias. Os
paquêtes ingleses merecem sinceros elogios dos passageiros; são muito
limpos e confortáveis, é-se muito bem servido e a comida é boa; da
mesma forma, os marinheiros são gente de bem. Em tempo de guerra
cada um desses navios, que se escolhem entre os brigues de guerra mais
ligeiros, sólidos e bons veleiros, tanto quanto é possível, é armado com
oito canhões e trinta e um homens; em tempo de paz a tripulação é de
vinte e um apenas.
No dia 21, ao meio-dia, reconhecemos as costas das ilhas Scilly687
e fizemos rumo para o canal da Mancha. A tarde, o cabo Lizzard
(6~ 7)
Denominadas ilhas Sorlingues pelos franceses.
O a rquipélago compreende
145 ilhas e ilhotas, das quais e ião habitadas por uma população qua se exclusiva de
pescadores.
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surgiu do seio do Oceano. Que alegria experimentei, após um intervalo
de dois anos e vinte e nove dias, por me encontrar de novo no mesmo
ponto donde partira. Começava justamente a escurecer quando chegamos à entrada do canal, e subitamente apareceram à nossa vista os
numerosos faróis que brilham na costa da Inglaterra. Na manhã seguinte, subindo ao tombadilho, vimos que estávamos tranqüilamente
ancorados no porto de Falmouth.
Falmouth é uma pequena cidade na embocadura do rio Fal;
o porto, inteiramente cercado pela terra, é belo e seguro. De todos
os lados, vêem-se campos cobertos de verdura e belos prados; grandes
árvores se erguem junto da cidade.
Desembarcados e com os passaportes visados, ficamos ainda alguns
dias em Falmouth, onde fomos recebidos da forma mais amável em
casa do Sr. Lawrence, o nosso capitão. Achei muito aprazíveis os arredores da cidade, especialmente qµando se sobe o monte onde fica o forte
Pendennis, e se descortina uma bela vista do ocean~, de par com a verde
vegetação que ~xiste por toda parte, na Inglaterra.
Parti para Londres no dia 24 de julho, fazendo uma viagem muito
agradável. As grandes estradas são o que se podia de~ejar de bem
tratadas nesse belo e rico país; a organização das estações de posta
tem aí uma perfeição que não se encontra em nenhuma outra parte.
Os cavalos são belíssimos, ótimos e todos d.e raça escolhida. Em cada
parada, é-se servido com uma presteza que nada ·deixa a desejar.
·
O aspecto da província de Cornualha, em 1 que está situada Falmou th, agrada menos a vista que o dos outros condados que se atravessam na viagem; contém muitas chamecas, onde pastam bois e carneiros; muitos pântanos cheios de juncos e caniços; mas támbém muitos
trechos aprazíveis. E' principalmente c~nhecidà por suas minas, de
que muitos viajantes já deram a descrição.
A aspereza de aspecto indicando um . terreno pouco fértil, que se
observa em vários trechos da Comualha, desaparece em Devonshire;
aí o viajante só encontra regiões de . pasmosa fertilidade; prados e
bosques do mais rico verdor, pastagens repletas de cavalos, bois, carneiros, se estendem por todos os lados, em colinas s~avemente arredondadas. Tudo está cultivado e tem vida. Em parte alguma se· vê um
trecho despido ou inculto; pór toda parte, aldeias muito limpas e
lindas herdades; cidades onde as casas bem construídas e cuidadas
denotam um bem-estar, que não se vê tão freqüentemente em. outros
países. Em alguns trechos, o campo semelha um parque natural; aliás
a arte ·soube criá-los, e o olhar descobre, nos vastos prados, regados
por límpidas correntes, velhas e sombrias matas de carvalhes, e, junto
deles, a residência do proprietário, construída com muito bom gosto.
Contam-se 84 milhas inglesas de Falmouth a Exeter, uma das
mais lindas cidades da Inglaterra, edi~icada com re~laridade sobre o

' EUROPA
VIAGEM DE REGRESSO A

485

pequeno rio Ex, e tendo uma população de 18.000 almas, mais ou menos.
Os seus arrabaldes, na bela estação em que estávamos, lembravam um
jardim, cujo · aspecto proporciona agradável entretenimento aos
.
viajantes.
Passei por Sallisbury. Atravessei o Willshire, o Hampshire e
outras províncias, percorrendo sem cessar regiões encantadoras. A
distância de Exeter a Londres é de 176 milhas inglesas. Só permaneci
poucos. dias nessa grande capital. Parti para Dower, ·d e onde embarquei para o continente. A minha travessia para Ostende foi feliz;
ao meio-dia o paquete partiu de Dower, e já antes da meia-noite alcançávamos a costa de Flandres. Ao raiar do dia, · entramos no pórto
de onde, passando por Gand, Bruxelas e Liege, tomei a estrada para
Aachen6ss. Foi nessa cidade que ouvi falar de novo o alemão, antes
de, pouco depois, chegar à minha p átria, nas ·margens do Reno.

(688) No original lê-se, em ve.1 de Ltêge e Aix-la-Chapelle, "Lüttlch" e "Aachen",
seus respectivos nomes germlnicoe.
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SOBRE· A MANEIRA DE . SE EMPREENDEREM
NO BRASIL · VIAGENS RELATIVAS
A HISTORIA NATURAL

Espero que não serão mal recebidos pelos naturalistas os resultados
da experiência de um viajante-sobre a maneira mais conveniente de fazer
coleções nos çlimas em questão, podendo, pelo que lhes vou dizer,
avaliar os obstáculos que se deparam na execução desse gênero de
projetos. Embora todos os países situados na zona tórrida se pareçam
geralmente sob esse ponto de vista, cad~ qual, entretanto, se distingue
~r certas· particularidades, motivo pelo qual tratarei especialmente do
Brasil; todavia, os conselhos que vou dar poderão, com algumas modificações, . s.er aproveitados em todas as regiões da zona tropical.
. ·O Br.asil, país imenso, geralmente montanhoso ou acidentado e
ainda pouco cul~vado, apresenta grandes dificuldades para o naturalista, pois néle nunca se pensóu na comodidade daqueles que o per.correm. ·
Na .Europa, uma viagem é motivo de prazer e distração, porque
nela se encontra com facilidade tudo quanto pode ser útil ou agradável
·
.
aos viajantes.
O Brasil, pelo contrário, tem permanecido até agora no mais baixo
grau de civilização; só possui até agora um pequeno número de cami- .
nhos e nenhum que se po~sa considerar um~ grande estrada. O viajante,
só em poucos lugares pode encontrar teto em que se abrigue, pontes
para as travessias dos rios e" ribeirões, e até mesmo o alimento mais
estritamente indispens.ável, vendo-se muitas vezes ·obrigado a se prover
de coisas, de que só é · possível lembrar-se no caso de já s~r bastante
experimentado. Não se conhece, no Brasil, o meio tão fácil e cômodo de
transportar em carros as mercadorias, empregando-se para isso somente
burros, cuja índoie teimosa aumenta ainda de muito as dificuldades
do transporte, além de não carregarem muito peso e custarem muito
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caro. Verdade é que, em certas regiões montanhosas, o uso de bêstas
de carga é de grande vantagem; mas, mesmo assim, esse meio de transporte não se pode comparar com o transporte sobre rodas, tal como
existe na Europa. É, porém, até o presente, o único praticável, dado
que nesse país não existem grandes estradas, ou caminhos transitáveis.
~e se pretende viajar pelo interior do Brasil, é preciso, em primeiro
lugar, arranjar bons animais de tropa, os quais custam barato em certas
províncias como Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande, enquanto
noutras alcançam · alto preço. No Rio de Janeiro, pode-se comprar a
um mineiro toda a tropa, à razão de 33 a 25.000 réis cada burro (o que
vale aproximadamente 6 Carolin, dinheiro a.l emão, por peça). Na
Bahia pode-se comprá-los na vila de Cachoeira de Peruaçu ou Paraguaçu. Os estrangeiros nada entendem do modo de tratar ésses animais;
não sabem nem ferrá-los, nem curá-los quando caem doentes. Eis porque
é de necessidade contratar um tropeiro, ~ ou arrieiro. · São homens que
desde moços se ocuparam em transportar mercadorias eín lombo de
burro. Sete animais carregados fónnam o que se chama um lote,
cabendo esse número a um tropeiro. Habituados com tudo o que concerne às caminhadas no interior, esses homens conhecem perfeitamente
as mínimas particularidades do seu ofício; são afeitos à fadiga e sóbrios
como todos os brasileiros, dormem no chão puro quando é preciso, marcham a pé, ao lado dos burros ou a cavalo, ·conforme o .que se tenha
combinado. Se se teve a felicidade de encontrar um bom tropeiro,
está vencido o ponto principal da empresa; pode.se contar que a
viagem será bem sucedida. T ódas as manhãs ele carrega e à tarde .descarrega os burros, e, depois de tê-los feito pastar durante a noite,
reúne-os no dia seguinte de manhã, quando chega a hora da partida.
Muita vez, vê-se obrigado a ir no encalço deles para encontrá-los, mas
conhece tão bem o seu rastro e seus costumes que acaba por descobri-lo~.
A maneira de carregar os burros no Brasil é muito engenhosa e
simples. Um bom animal carrega 8 arrobas (uma arrôba vai.e 32 libras)
e às vezes eleva-se a ca,tga até a 12 arrobas. Põe-se primeiro nas costas
do burro uma albarda (chamada "cangalha"); esta é de madeira, e tem
uma forte saliência vertical nas duas extremidade·s da parte · superior;
penduram-se nelas, de cada lado, as caixas. A fim de diminuir a pressão
dessa cangalha, forram-na internamente com capi~ sêco, cujas folhas
longas e estreitas são estendidas bem por igual; põe-se por . cima desse
acolclvado de capim um coxim feito· de junco, chamado esteira~ e cobrese esta com um pano de algodão. A albarda assim acolchoada é ainda
forrada com um couro de boi, de forma retangular, o qual tem na parte
superior dois orifícios para deixar passar as pontas da cangalha, em.
que se suspendem as caixas. Amarra-se, na frente dessa cangalha, uma
correia peitoral larga e, atrás, uma outra, ambas indispensáveis na
subida ou na descida das montanhas. Uma tira de couro cru, fortemente
amarrada, serve de cilha, prendendo solidamente a cangalha.
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Como rédea o burro de carga não leva mais do que um. cabresto de
couro cru, ou · de crina de cavalo trançada, que passa por trás das
orelhas e dei~a a boca do animal livre para pastar e beber. A correia que
se prende ao cabresto, e. com a qual se amarra o burro, quando este
está arreado, é presa à cangalha; uma vez tudo isso pronto, deixam-se os
animais marchar livremente uns atrás dos outros.
A carga .consiste em duas caixas do mesmo tamanho; pendura-se
cada uma delas de um lado da cangalha; convém que não sejam nem
muito grandes nem muito pequenas, o comprim.e nto mais próprio sendo
de 29 polegadas renanas; são feitas com madeira leve de caixeta, madeira branca e leve, e são · protegidas por uma manta de couro, com os
pêlos para fora. Em cada uma de suas extremidades há uma argola de
ferro; fazem-se passar por baixo duas correias de couro, que se cruzam
para melhor segurá-la, e mete-se por dentro de cada argola uma alça de
couro que serve pa.r a suspender as caixas nas pontas da cangalha.
Quando o tropeiro põe a carga no animal, toma a caixa aos ombros e pendura~a à cangalha, tomando o cuidado em que o equilíbrio
da carga se estabeleça dos dois . lados, para não maltratar o animal.
A vinheta .do capítulo VIII representa o trabalho dos tropeiros e o
aspecto externo da cangalha. Se as caixas não tiverem peso igual, põemse outros objetos na mais leve, para tomá-la mais pesada. A carga
bem colocada e firme, cobrem-na com um · grande pedaço de couro
curtido, com o pêlo para fora, que se prende por meio de uma longa
correia de couro, chamada "sobrecarga". Numa das pontas tem um
gancho de ferro, com que se puxa a outra ponta, provida duma grossa
cravelha dé pa:u, até que a correia esteja bastante apertada para a ponta
do gancho' nela poder entrar, mantendo-a firme, a custa de vários laços.
Para .i mpedir que a carga escorregue para a frente ou para trás da
cangalha, 'fazem-se passar pelas. duas pontas uma nova correia, que
prende m~lhor as caixas. O animal assim convenientemente carregado,.
deixam-no caminhar livrem~nte e pastar até que, toda a tropa pronta,
possa pôr-se em marcha. No fim de cada dia de viagem, dá-se aos burros,
depois de aliviá-los da carga, uma ração de milho; esta é posta, como .para
a cavalaria em campanha, num pequeno saco sµspenso ao ·pescoço do
animal, ou então· espalhada sobre pedaços de couro. · Esse alitµento é .
muito substancial, e necess~o s~bretudo nas viagens fatigantes . .
As caixas, que se empregam para as cargas dos burros, só se encontram até agora em certas cidades · importantes, como o Rio de Janeiro, .
Vila Rica e Bahia; são muito bem construídas, porém muito caras: .Em ·
todas as pequenas cidades e povoações do interior do Brasil e mesino
do litoral, nã9 se consegue encontrar caixas tão boas e duráveis, pois não
há nelas .m arceneiras, mas tão-somente carpinteiros. As caixas que fazern
são demasiadamente grossas e pesadas, têm .os lados unidos somente com
pregos, e não servem absolutamente para viagem. E' portanto indispensável prover-se das caixas necessárias nas grandes cidades.
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Para se conseguir, no meio de' um país estranho, conservar nessas
caixas exemplares de história natural, é preciso introduzir nelas adaptações especiais. J;>i~põem-se vários fundos delgados de madeira leve
uns por cima dos outros, separados por intervalos desiguais a fim de
que nestes se possam pôr objetos de diferentes tamanhos; fixam-se
pequenas escoras em pé, nos quatro cantos da caixa para agüentar
os fundos. Nas caixas destinadas aos mamíferos e às aves, esses fundos
ficam nus, mas para os insetos devem ser forrad9s co.m uma camada de
"pita", de 5 a 6. linhas de espessura, a qual -substitui perfeitamente a
cortiça européia, ou é até melhor do que ela. E' a medula das hastes florais de Agave foetida 689 , planta muito comum no Brasil, inas que não· se
encontra em todas as suas zonas. Os· arredores do Rio de Janeiro e
outros lugares fornecem uma quantidade suficiente. Como as placas
o.b tidas com essa medula não são muito largas, elas devem ser coladas
·
sobre a tábua do fundo.
.
.
Para empacotar os exemplares de história natural, emprega-se
algodão, muitó barato em toda parte, principalmente nos lugares distantes do litoral. Uma arrôba de ~2 libras só me custou 2 a ~ patacas,
isto é, cerca de 3 florins renanos, na zona litorânea que percorri. Custa
mais caro na vizinhança das cidades, onde tem maior procura por parte
dos negociantes. Em pleno sertão da Bahia valia 4.000 réis (12Y2 florins)
e na cidade da Bahia 8.000 e até l 0.000 ·réis· a arroba. O algodão bem
batido e catado é inegavelmente a melhor coisa que se pode empregar
no empacotamento do material de história natural; . preserva-o Jl).esmo
da umidade . . Sabe~do com antecedência ·o viajante, com certa segurança,
necessária, guardará dela nos seus caixotes vazios provisão suficiente.
Se se quer ·colecionar mamíferos e aves, mandam-se na frente
caçadores bem municiados de chumbo de todos ~s tamanhos, dandolhes ordem. de atirar sem distinção sobre tudo o que virem. ·Madrugase para chegar cedo ao lugar escolhido· para ponto de parada, com o fim.
de se ter tempo de preparár os ,animais que forem mortos. Tomam-se
logo informações de quais sejam :os melhores caçadores do lugar, mandase que venham, trata~se com eles, dá-se-lhes pólvora · e chumbd, que se
teve a precaução de trazer da Europa; pois, se bem que · no Brasil
não faltem tais munições e sejam de bQa qualidade, custam · excessiva. mente caro; encontram-se também no interior do paí~, bem como
o chumbo, porém de má qualidade. Dando-se aos cáçadores as instruções
necessárias soqre a maneir~ de guardar os animais que màtam, eles
caçam com diligência e são pagos à r~zão d~ um flo~im por dia69o.
Fazem-se preparar imediatamente as peles dos animais . mortos, :sem
empregar arame, mas pondo-os em boa atitude, dispondo por exemplo
de asas em posição conveniente, e em ordem todas as penas; colocam(689) Fourcro11a gigantea De Cand., nome atual.
(690 ) O florim ("Gulden''j cenespoàdta quase exatamente a
moeda de então.
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se depois sobre uma tábua forrada de algodão, a qual pode ser o pró,1>rio
fundo das caixas. Os animais ficam assim alguns dias expostos ao sol.
Se se precisa partir antes que as peles estejam completamente secas, basta
envolvê-las com algodão para que se conservem na posição em que foram
arrumadas. Prega-se uma etiquêta em cada uma, onde se anota o sexo
do exemplar, razão pela qual é útil ter prontas de antemão um certo
número delas.
Não precisarei dizer qµe é necessário esfregar as peles com um
bom sabão arsenical, como o melhor meio de preservá-las. O sol no
Brasil seca com uma presteza extraorpinária, sobretudo . no verão,
todas as peles de animais; bastam poucos· dias para que a pele dos
maiores quadrúpedes fique dura como pau.
A coisa, pelo contrário, se passa de modo diferente na época das
chuvas. A grande umidade do ar se opõe a que tudo se seque, e como faz
ao mesmo tempo muito calor, os pés das grandes aves, principalmente das
aves de rapina, das garças e dos grandes galináceos, se estragam muitas
vezes ao cabo de dois ou três dias até o calcanhar. Para evitar esse inéon- .
veniente, o Sr. Freyreiss, que tem muita habilidade e experiência em
preparar toda sorte de objetos de história natural, inventou uma lata ·de
folha de Flandres, onde as aves, convenientemente colocadas sobre algodão, são suspensas por cima de um fogo brando; viram-se de vez .em
quando para impedir que se queimem e ta.m bém para que sequem de
maneira uniforme. A tampa da lata deve ficar um pouco aberta para a
umidade·se evaporar. Em um ou dois dias, as peles estão suficientemente
secas. Verdade é que, às vezes, com esse processo, perdem as av~s mais
belas parte do brilho da plumage~; e a gordura das aves aquáticas se
derrete e espalha sôbre a plumagem; todavia, não se conhece até . o
presente meio melhor para o viajante poder evitar que se estraguem
valiosos exemplares, nas florest.as quase sempre fechadas e úmidas, onde
o sol nunca penetra, e se é abrigado a dormir ao relento.
Tarefa mais difícil e incómoda é colecionar répteis. Só eni poucos
lugares é que se pode encontrar aguardente pura e forte; em todôs
os pontos habitados só há de má qualidade. A comumente chamada
"água ardente de cana" é muito .,fraca; precisa ser freqüentemente
renovada nos bocais em que se guardam r répteis, que, sem essa
precaução, não ficariam conservados. A aguardente forte, ·a que os
brasileiros chamam "cachaça"691 , é muito. mais útil nesses casos. Contudo, a principal dificuldade é a falta de vidros convenientes, que mui-"
tas vezes não se tem meio de remediar. Não se encontram nunca no
interior do país garrafas ou frascos com gargalo suficientemente largo;
nas garrafas só se pode fazer entrar animais pequenos, e especialm~nte
cobras não muito grossas. Além disso, o transporte de vidros é muito
arriscado; o burro, quando se zanga, joga no chão a carga, e tóda a
(691)

No original lê-se "agoa ardente" e "cachassa ".
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coleção de répteis está perdida. Noutro vasilhame pode acontecer que
a aguardente vaze, · inutilizando da mesma maneira qs espécimes. Vasilhas de barro vidradas por dentro de nada valem para tal operação;
não conservam a aguardente por muito tempo; seu emprego me fêz
p~rder várias raridades. Aliás só se podem obter esses potes nas vilas;.
não são menos frágeis que os de vidro e são mais pesados.
Saí-me sempre bem colocando os pequenos animais em garrafas
de vinho, e arrumando estas últimas em caixas cheias de algodão. Para
os grandes répteis, levava comigo um pequeno barril de excelente fabricação européia, equivalente à metade da carga .de um burro. Era de
carvalho, e infelizmente foi logo perfurado por vermes692 • Remediei
sofrivelmente esse inconveniente, mandando besuntar o barril com
uma boa camada de alcatrão, e passando por cima deste um invólucro
de lona; tinha na parte superior um grosso batoque rodeado de pano,
que se adaptava perfeitamente à abertura, a qual era bastante larga
para permitir que se introduzisse a mão até o fundo do barril. Este
estava cheio · de aguardente muito forte e cabia mµitos répte.is, ~ue
antes de serem mergulhados eu fazia envolver em algodão. Para pendurá-lo na cangalhc:t do burro, enfaixaram-no em correias de couro, formando..em cada ponta uma laçada. É bom notar que toda vez que
se pode, deve-se tratar de ficar livre da coleção de anfíbios, enviando-a
para o seu lugar_de destino, .o que apresenta quàse sempre grandes dificuldades. Viajando-se ao longo da costa, tem-se a·vantagem de encontrar
navios que podem ser aproveitados para levar os objetos colecionados,
para um ponto escolhido como depósito comum. No interior, essas
ocasiões de exp~dições são mais raras, motivo pelo qual é forçoso
adq~irir cargueiros em número bastante para transportar todo o material
recolhido; precisa-se, ainda, -renovar várias vezes a aguardente, o que
custa muito caro. · Dos répteis, só se podem empalhar alguns lagartos e
· algumas tartarugas; e, ainda assim, é preciso proceder com muita pre-.
caução pois, do contrário, facilmente resultam erros_e falsas descrições
néf:s. classificações de história natural.
No Brasil, para se construírem bons barris, deve-se empregar madeira de vinhático; mas é muito difícil encontrar um hábil toneleiro.
o natu,ralista deve descrever sempre os répteis logo depois de . mortos,
porque, nos climas quentes, a .aguardente altera as cores desses animais
com rapidez incrível.
Pode-se aplicar em geral aos peixes os conselhos preced~ntes;
na ·maioria, são eles demasiado grandes para poderem ser postos em
aguardente, motivo pelo qual o colecionador tem que se limitar a enchêlos de algodão; as córes, porém, não se conservam. Não se pode empre·
(692) Os "vermes" a que se refere Wied nada têm que ver com os animãi!I a
que atualmente se restringe o emprego desse nome; trata-se de quaisquer larvas xlIÔtâfá.s
de insetos, mais provavelmente coleópteros. . Mesmo no estado adulto, abrem galerias
no lenho e correspondem a apelação genérica de "brocas".
Há uma espéciê que
perfura os tubos grossos de chumbo dos condutores telefônicos.
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gar o sabão arsenical para os peixes e os répteis; substituímo-lo vantajosamente por tabaco em pó.
Para colecionar insetos é preciso fazer uma grande provisão t:e
alfinêtes, que não devem porém ser de aço, a fim de que a ferrugem
não os destrua em pouco tempo. Pode-se usar pita, em lugar de
cortiça. Os insetos, logo depois de .espetados, são prontamente mortos ·
ao calor de uma fogueira; enchem-se de algodão as aranhas grandes,
processo este que se aplica também à~ grandes borboletas; estas, porém,
exigem mais cuidado e habilidade. Os insetos mortos há pouco tempo,
ou mesmo os que já foram secados, estão sujeitos, no Brasil, a ser
atacados por uma porção incontável de pequeninas formigas, que os
devoram rapidamente; elas chegam mesmo a penetrar nas caixas
fechadas, quando estas não são de fabricação perfeita. O melhor meio
de defesa contra tais inimigos é espalhar tabaco em pó sobre os insetos,
Q qual se tira depois facilmente soprando em cima. Para apanhar insetos
voando, é preciso ter i-édes próprias, prêsas na ponta de compridos
paús, pois muitas borboletas voam muito alto e rápido.
Quanto aos vermes e moluscos698, algumas fisálias e medusas que,
em pleno .mar, coloquei no álcool, co~servaram-se muito bem, sobretudo as últimas. Os tentáculos das fisálias se estragaram, só a vesícula
não sofreu alteração. Fazer uma coleção de todos ésses animais é uma
empresa cheia de dificuldades e muito dispendiosa em que não é possível ser-se inteiramente bem sucedido.
Os necessários que convêm no caso de levar da Europa para o Brasil
limitam-se a facas; tesouras e outros instrumentos de boa qualidade,
e a uma ooa receita para fazer sabão arsenical, que se pode preparar
na Bahia ou no Rio de Janeiro.
.
Para se colecionarem vegetais, não se pode empregar c~m vantagem papel de embrulho sem cola; é muito mole e seça dificilmente
uma ·vez molhado. As plantas das regiões quentes são geralmente mais
suculentas do que as dos climas temperados; por conseguinte, não é
possível secar lentamente, como entre nós, as plantas aéreas, pois que
apodrecem. Só se deve empregar nessas zonas papel forte e com cola, que
se expõe diariamente ao fogo, colocando-se depois nele as plantas
. enquanto esteja ainda quenté, operação habitualmente muito incômoda,
por causa do ~alor e da fumaça.
·
Depois que às plantas estiverem sécas, podem ser postas em papel
sem cola, e remetidas par'a o seu destino. Mergulham-se as .plantas
carnosas durante oito a dez minutos em água fervendo, de modo, porém,
que o vapor não tinja as flôres; em seguida comprimem-se como de
costume as folhas, e elas perdem o seu suco. Depois de chuvas seguidas,
é necessário expor ao sol o material colhido, limpar o bolor que
(698)
a nota U).

Lembremo-nos que o autor inclufa entre os Moluscos os Celenterados (v.
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se forma na superfície das plantas, e expor de novo ao sol as partes que
foram limpas.
As coleções de mineralogia são as mais fáceis de fazer e conservar;
mas o seu transporte esbarra de encontro a grandes obstáculos. Em pouco
tempo se reúne material para completar a carga de um burro, aumentando-se assim consideràvelmente o número de homens e animais
necessários, e que acarreta grandes despesas. Muita vez não é possível
conseguir outros animais, devendo-se também levar sempre em conta
que alguns podem fugir. Formei, no in.t erior das florestas, uma coleção
das diferentes rochas que encontrei, mas me vi obrigado a jogar fora
essas amostras, por não ter tido mais onde comprar animais para transportá-las.
Não se pode guardar muita coisa em pequenas caixas; por outro
lado, os grandes caixotes são também incómodos, pois a sua largura,
tanto quanto o seu peso, os toraa estorvantes nas trilhas estreitas das
florestas. Julguei poder pôr os meus caixotes perfeitamente ao abrigo
da umidade da chuva, mandando-os forrar de lata por dentro, mas
ficaram tão pesados que tive logo que renunciar a esse recurso. Se as
chuvas não duram muito tempo, um pedaço de couro estendido sobre
as caixas preserva-as suficientemente. E' aconselhável nas épocas de
chuvas seguidas suspender a viagem; quando não se conta com uma
habitação humana nas vizinhanças, pode-se construir com rapidez uma
cabana, ou, pelo menos, um abrigo ("rancho"). As florestas oferecem
material suficiente para ta.nto e a gente se serve para esse fim, como
se viu na relação de minha viagem, quer de folhas de palmeira, quer
da casca de diferentes árvores, tais como o ipê, a sapucaia, etc. Dutante
os períodos de chuvas constantes, juntam-se as caixas, tanto quan.t o possível, umas às outras, põem-se. por baixo delas pedaços de pau ·para que
não fiquem em contato com a terra molhada, e cobre-se com os couros
que serviram para as cargas dos burros. .
Enfim, recomendo aos viajantes, que queiram percorrer o Brasil,
entregarem a navios seguros o material de história natural, guardado
em caixas bem acondicionadas e fechadas. Devem dividi-lo, se possfvel~
em várias remessas a fim de que, no caso de um naufrágio, tudo não· Se
perca. Quando as caixas vão fechadas, deve-se mandar revesti-las de
couro, com o pêlo para fora. Esses couros são muito baratos no Brasil;
deixam-se mergulhados em água até . amolecer, depois do que são esticados em cima das caixas por meio de pequenos pregos. O couro,
secando, se torna duro como pau, e pro.tege a caixa contra todos os
inimigos externos, principalmente contra a umidade do ar marítimo que
faz mofar com muita facilidade o material de história natural.

II

VOCABULÁRIO DOS POVOS INDÍGENAS
DO BRASIL MENCIONADOS NESTE
RELATORIO DE VIAGEM

O investigador interessado em descobrir a origem e a primitiva
história dos povos indígenas do Brasil, não encontra, como já disse en1
páginas atrás, nem hieróglifos nem monumentos de qualquer espécie,
que possam servir de fio para guiat-lhe os passos, porquanto, naquelas
florestas virgens, o gênero humano ainda não se elevou acima do estado
de incultura que por toda parte caracterizou a sua existência primitiva.
Não restam, portanto, para se empreenderem pesquisas dessa natureza,
outros recursos senão ·o exame atento e a comparação cuidadosa das
línguas, que são o produto mais rudimentar da razão humana. O
conhecimento delas espalhará, sóbre o espaço imenso dos tempos antigos, uma tênue claridade que nos guiará nessa trilha tão árdua, e graças à
qual eminentes sábios se têm modernamente esforçado por chegar a
importantes descobertas. Na extrema dificuldade que há em adquirir
uma noção exata das línguas·-e idiomas que se falam num' país tão vasto
como o Brasil, ao menos alguma recompensa se tira desse trabalho, pois
que é o único meio de se poder julgar da origem e parentesco de povos
esparsos, não raro separados uns dos outros e transportados a grandes distâncias. A dessemelhança total das línguas faladas por povos às vezes
contíguos é, realmente, um tema do mais alto interesse para o homem que
raciocina, e, nesse particular, nenhuma parte do mundo rivaliza com
a América. Contam-se no Novo Mundo 1.500 a 2.000 línguas e idiomas
diferentes, assunto sobre o qual os trabalhos de Severin Vater na obra
"Mithrídates" são preciosíssimos•. Ele pensa que o número deles se
eleva no máximo a 500, e que as línguas da América Setentrional diferem
das da Meridional. Só uma longa permanência nessas terras pode levar
a uma noção precisa dessas línguas, porquanto o viajante, que só vê
de passagem esses povos, tem ocasião apenas de se impressionar com
a pobreza de seus idiomas, e sua maior ou menor afinidade entre si.
( *)

Vide S. V .no, in Mithrídatea, vol.

s,

parte 2.•, págs. 373 e ss.
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Não posso, portanto, prometer fornecer elementos consideráveis para
o conhecimento da gramática dessas línguas e devo limitar-me a . dar
fragmentos de. vocabulários que, mesmo assim, poderão servir para julgar
das relações mais ou menos estreitas existentes entre elas.
A língua que parece ser a mais disseminada na América Meridional
é a dos povos Tupis, ou Língua Geral, a que também pertence a dos
Guaranis. E' conhecida já há muito tempo, tendo vários escritores
dela se ocupado, entre eles Marcgrave e Jea~ de Léry, que prestaram
importantes contribuições ao conhe<:imento do assunto. Passarei por ela
em silêncio604 e limitar-me-ei a dar vocabulários das diversas tribos
Tapuias com que tive relações; ver-se-á que a linguagem que falam difere
totalmente da de seus vizinhos imediatos, com os quais vivem sempre
em guerra. A tribo dos Cariris, ou Quiriris, atualmente civiliz~da, e que
habita na região da Bahia, se distingue também por. uma língua especial,
da qual, como já informei anteriormente, o jesuíta Mamiani havia nos
dado uma gramática, impressa em Lisboa no anó de 1699; por isso, embora eu tenha travado contato com essa tribo, não falarei dela, para evitar
repetições. Em parte, as línguas dos Tapuias diferem muito entre si,
mas, no entanto, encontram-se nelas grande número de nomes e vocábulos comuns; por exemplo, tupã ou tupá, que serve para designar o
ser supremo.
(694) Forám os jesuitas os maiores conhecedores da primitiva lfngua dos abori·
gines do litoral, que dela necessitavam para exercer a sua missão de catequese e evangelização do gentio. Dessa língua, a que costumavam chamar simplesmente "lfngua brasilica",
mas cujo uso generalizado entre as tribos tupis deu motivo a que depois se denominasse
"lfngua geral " (entre os próprios tupis era conhecida por "Abânheénga ", ou "Nheéng~tú "),
ficaram-nos assim numerosos vocabulários, como também gramáticas mais ou menos
completas, de que os interessados poderão obter exaustiva resenha no trabalho de Alfredo
do Valle Cabral, dado a lume no tomo · VIII dos Anais da Biblioteca Naciontt:l. ºGraças
aos esforços de Plinio Ayrosa, na época presente um dos mais competentes e incansáveis
investigadores do assunto, há, acompanhadas de estudos criticos, edições recentes de ·alguns
desses vocabulários, entre os quais se salientam pela sua importância, o "Dicclon. PortuguezBrasileiro e Brasileiro Portuguez" . (inserto na Rev. do Mmeu Pau lista, tomo XVIII,
1984, págs. 17 a 819) e o " Vocabulário na Lfngua Brasflicá." (publicado como volume
XX da Col. do Depart. de Cultura de São Paulo, .págs. 1-438, 1988). Atribuiu-os o douto
editor, com abundância convincente de argumentos, o primeiro a Frei Onofre, obscuro
missionário do M'a ranhão (e não a Fr. Mariano Velloso, como até então se supusera), e o
segundo ao Padre Joseph de Anchleta, unânimemente havido como o maior de todos
(cf. " Cartas". etc. do Pe. J . de Anchieta, com noticias e coments. de Ant. de AlcAntarâ
Machado et alt .. tomo III das Carta.a Jeautticas, edfç. da Acad. Brasil. de Letras, 1983 ) .
Referência especial deve ser feita, entre os vocabulários, ao "Glossaria linguarum
brasiliensium" de Martius (Erlangen, 1868, págs. XXl-548), que sõbre ser um dos mais
completos e · autorizados que existem com,. relação aos do idioma tupi, encerra ainda os
de grande número de outras tribos,_ pelo que é de consulta indispensável a todos quantos
se interessem pa rticularmente pela contribuição glotológica prestada pelo livro do príncipe
de Wied. Há ainda vocabulários especializados da lingua tupi, relacionando-se mais diretamente com a matéria do livro agora anotado o que sob o tft~lo "Nomes das aves em
língua tupi " publicou Rodolfo Garcia, o erudito · diretor da Biblioteca Nacional (in Bol .
Museu Nacional, vol. V, n.0 8, 1929, págs. 1-54).
Nenhum outro idioma indfgena dei;.çou
na lfngua falada atualmente no Brasil traços de longe sequer comparáveis aos da "língua
geral ", que em meados do século passado era falada alada correntemente pela gente
de São Paulo. Sobre o assunto serão consultados coril proveito a bela série de artigos
publicados em 1988 por Arthur Neiva, no "Jornal do Comércio" do Rio de Janeiro e
posteriormente editados pela Cia. Edit. Nacional. na sua série "Brasfllana" (vol. 178).
No que tange às línguas brasilicas, consideradas em globo, merece ainda particular
registro o trabalho de Ch. Loukotka, "Linguas indfgenas do Brasil" (in vol. LIV da
Rev. do Arquivo Municip. de São Pau lo), onde 'parece resumido. com extraordinária
clareza e completa informação bibliográfica, ·tudo quanto se sabe sobre a sua primitiva
distribuição no solo brasileiro.
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Para apresentar ao leitor vocabulários de todas as .tribos de índios
que visitei, tencionei extrair, da obra de Eschwege sóbre o Brasil, os
dos Puris, Coroados e Coropós, pois que o número de vocábulos dessas
três tribos reunidos por mim é um tanto reduzido; mas achei depois
que conviria poupar ao leitor essa repetição.
Os índios do Brasil não têm todos a mesma pronúncia. Alguns pronunciam o fim das palavras como bs alemães, e outros como os franceses. Por isso, para dar idéia do som das palavras, indiquei sempre a
maneira como devem ser pronunciadas; mas, ainda assim, muitas vezes
não é possível exprimir o tom gutural das dos Tapuias. Uma tribo
fala pelo nariz, outra pela garganta, e uma terceira pelo nariz e pela
garganta ao mesmo tempo; já numa quarta, ésses sons faltam por
completo. A maioria dos vocábulos de muitas línguas tapuias são ricos
ení vogais; as suas terminações se pronunciam em parte como em francês,
e em parte como em alemão. Para dar a entender ao leitor a tonalidade
da pronúncia das primeiras, andaria eu errado se procurasse escrevê-las
de novo à moda · alemã, como fez, por exemplo, o tradutor da Viagem
de Jean de Léry; pois não há dúvida que a terminação francesa an não
soa como ang em alemão, ·em que o g é ouvido distintamente.
Os exemplos que dou da língua dos Botocudos são os mais numerosos, graças ao concurso de meu Queck; mas · nãp pude obter dele
informações satisfatórias sobre a estrutura mesma da língua. Talvez
que ele no futuro, quando se tornar mais senhor da língua alemã, possa
fornecer uma contribuição mais completa ao conhecimento. de sua língua
materna. O viajante que desejar anotar os vocá~ulos dos idiomas de um '
povo deve mandar·pronunciá-lo por uma pessoa pertencente a esse povo;
pois, se os recolhe de uma terceira pessoa pertencente a oQtra nação,
escrevê-los-á inexatamente; é uma observação que a minha experiência
me permitiu fazer. Os vocábulos botocudos que eu escrevia pela pronúncia dos portugueses eram incorretos, porque esses, fazem sempre
ouvir no fim das palavras um som -que se aproxima do i; por exemplo,
a palavra "kerengcat", que em botocudo significa cabeça, é pronunciada sempre pelos portuguéses do Brasil "kerengcati"695 , e um europeu
a escreveria dessa forma. Eis, sem dúvida, porque se vêem vocábulos
da língua de um mesmó povo escritos de modo diverso pelos viajantes
que publicaram seus vocabrilários; essas variações devem ser naturalmente grandes em indivíduos de ·nações diferentes; concordam, entretanto, nos pontos principais, e, sob esse ponto .de vista; simples listas
de vocábulos podem ser úteis para o sábio que se ocupa com ~ estudo
das línguas.
E' ·geralmente difícil fazer os selvagens repetirem várias . vezes
os nomes dos objetos, o que no entanto é absolutamente necessário
para se representar com exatidão os sons bárbaros. Pensam que se
'

(et5)

O ' está por mudo:

"querengnate" deveria . escrever-se.
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pretende caçoar deles e, então, não há meio de induzi-los a ~aze·r o
que se deseja, ainda q.u e se lhes acene com as mais tentadoras promessas.
Poderia dar frases inteiras de algumas das línguas brasílicas,
mas elas seriam menos autênticas que os simples vocábulos, a mesma
expressão tendo às vezes várias significações; aliás, quando só se passou
pouco tempo entre os índios, pode-se decifrar o sentido da frase, mas
nunca o de seus diversos elementos,

l)

Vocabulário dos B·otocudos

OBSERVAÇÕES: O som nasal é freqüente na língua dos Botocudos; esta não
possui som gutural; abunda em vogais; casos há em que o som de algumas
consoantes é muito confuso e não se distingue, o que o torna algumas vezes
ininteligível, se bem que o seja menos que . outras línguas tapuias.
Algumas
instruções são necessárias para a leitura das palavras dos vocabulários:

só se pronuncia com a · ponta da língua e nunca com a garganta; mas
há casos em que essa 'letra tem o som de l;
g tanto no meio, como no coméço é sempre igual; no final é porém gutpral:
Quando no com~ço duma palavra unia consoante vem precedida duma outra,
como. nn, mn, mb, np, nd, etc., a primeira quase não se pronuncia; têm-se
exemplos freqüentes dessas palavras nas línguas da América, como mbaya,
mborébi, ndaiá, mbaracayá, etc.
Se se notar alguma diferença na maneira pela qual as palavras vão escritas
no texto do livro e no vocabulário, esta é a que prevalece.
O n é pronunciado pelo nariz.
A pronúncia dada às palavras obegece à moda alemã, a não ser que se
faça alguma explicação em contrário-.
r

Abóbora, amiaknon (kn nasal).
Abrir (os olhos), ketom-amang.
Acenar, chamar, kia-kelit (l entre l e r).
Acenar com a cabeça, can-ap-máh.
Acender, numprú.ck.
Adiante, à frente, mung-merong (e breve), literalmente: ir com força.
Adorado (ente), pa'i-tupan .(pan fre •
qüentemente soa como pat).
Afiada (a faca está muito), karack-emerap-gicará m.
Agua (vai buscar!), magndn-ah.
Agua, magnán.
Água fria, magnán·niimtiack.
Agua quei:ite, magnán-igitd (i muito breve e indistinto).

Aguardente, magnan-coróck (a primeira
palavra como em francês).
Agudo, afiado, meriip.
Aldeia ("rancharia" no mato), kjiemuruhú (muitas .casas ou choças).
Algodão: angnowáng (ang como aclc,
tudo pelo nariz e mal distinto).
Alto, orón.
Alvejar, jagintchi.
Amarelo, nuiáck.
Amargo, niángcorock.
Anacã (papagaio); hátarat-cudgí.
Ananás, mánan.
Anca, keprótam (e breve).
Anhuma, ohi.
Anta, hóchmereng.

(696) Para o Jeltor português convém acrescentar: gn pronuncia-se como em
francês, isto é, nh; a soa como e ou entre a e e; ü, como u francês, entre u e i;
w como v; g, mesmo antes de e ou i, como gue e nunca como ;.
Passando estes vocabulários para o português, para seguir a ordem alfabética,
f.ôrça foi alterar a seriação em que os respectivos verbetes se acham no original. Também
não foi possível observar algumas convenções gráficas utilizadas no último.

,
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Anzol, M utung.
Apagar, Nucú.
Aranha (uma) , angcorí.
Arara (papagaio), Hátarat.
Areia, gnúmiang.
Arco, neem.
Arrancar, amnck (segundo · a no céu da
bôca, quase como ü).
Arremessar (uma pedra), carung-ang·
gring (o último g pouco audível,
tudo pelo nariz).
Arroz, japkenin (ke . pelo narii, mal
distinto).
Árvore, tchoon.
Asa, bacan-gnimaak.
Assar, op.
Assobi"r, náh (á só meio pelo nariz).
.
Assoar kigin-gnoreng.
Atirar (com espingarda), pung-apúng.
Atirar em peixe (com a flecha), impock -atá.
Avarento, king.
Avarento (mais ou muito), king-gika-
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Braço (o), Kgiporóck.
Branca (uma coisa), pá-i-iockunáng.
Bruno (pardo), npurúeck ou nprúck.
Bruto, tiip.
Bucho, barriga, cuang-mniáck.
Buraco, mah.
Cabeça, keriing-cat.
Cabeça (dor de). keri.in-íngerung (e
breve).
Cabelo (de cabeça), keran-ki.i (primeiro
muito breve).
Cabelo (cortar o), keraan -mang.
Cabelo louro, keriin-ka-niom.
Cabelo preto, kerán-ka-him.
Cabelo ruivo, keran-npuruck.
Caçar (ir à caça), nio-kná (kn pelo
nariz).
Caçar (em lugar d'istante), nió-kná-amo-

rong.
Cacete (bordão), tchoon (o me8mo que
pau).
Cadáver (animal morto exalando mau
rám.
cheiro), undm. (n quase inaudível).
Ave (grande), bocan -a-riick (primeiro a
Caiador, branqueador, ,pa-í.
entre a e 6).
Cair, gnardck (gne pelo nariz).
Calmaria, tarú-t-cahú-amnúp ..
Balbuciar, gaguejar, te-óng-ton-ton (teCalva, kran-nióm.
óng pouco separados).
Cantar, ong-ong.
Bambiá (ou caniço), com.
Cão,
engcóng (quase como em portuBarba, gidkiiOt.
guês): eng muito breve e apenas
Barriga da perna, rnaak-egniek (e breve).
audível.
Barrilete de bambu, kálkrock (a como ii).
Barro, argila, rraak ou ·_nnaak (primeiro
Capivara (hydrochoerus-nyimpon). .
n apenas audível).
Capueira, (galináceo selvagem), hárarat.
Batata, gnúnana (gn apenas audível).
Caramujo, gnocuack.
Bater, hang.
Carne, bancan-gnick.
Batoque (do beiço), gnima-tó.
Caroço (de fruto), fiam .(i apenas auBatoque (da orelha), nu-ma (antes do
dível).
,
. Casa; choça, kjiém.
n o g quase não se ouve).
Casar, kjiém-ah.
Beber, joóp ou jióp (primeiro i apenas
Casca .de árvore (sobre a qual dormem),
audível).
tchoon- cat.
Beija-flor, moróckniung.
Casca, cortiça, tchon-cat.
Belo, ae-rahii.
Cauda (de ave), joka.
Bexiga (bolha), nníchmangkuck.
Causado, niimperdng. .
Bico (um) comprido, fiun-onm.
Cavalo, bacan-niaugcorock ou póinoBico (e ave), fiun.
kendm.
Bôca, gnima ou kigaak.
Cavar (o chão), naak-awit (como aüwit.)
Bocejar, mpahack (m apenas audível).
. Cego, o olho é cego, ketom-entjagemeng
Boi, bocling-gipakiú.
Boi (chifre de), kriin-tiuem.
(tja como chia, en breve).
Cera, pokekat (o breve e entre o e ü).
Bofetada, mípmaun.
Cérebro (o), manjdclc. (p.rimeiro a :algo
Bom, ae-reha.
Bom (não é), ton-ton.
alongado. ,
Bom (é), ae-reha.
Cheio, mat (a ent·re a e ó).
Bonito, ae-reha.
Cheirar, cuí.
Botocudo, engeriick-mung (en muito
Chifre de veado, kran, tioném.
Chorar,
puck.
breve).
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Chora (ele), hã-puck.
Chuva, magnan-ip6 (primeira palavra
como em francês, o palatal)~
Cinz~. tiacó (ti quase como eh).
'Claro, amtchiú.
Cobra, engcarang (eng como n, muito
breve).
Coçar, kiangantjép (tje como tche).
Coco (selvagem), pontiack.
Côeo (outra espécie), ororé.
Colar, coleira, pó-it ou pó-u'it.
Combate (duelo a cacête), giacacuá (g
como gu).
·
Comer, nungcút.
Comprar; compra (tomado dos portugueses e modificado).
Conduto auditivo, kniaknot-mah.
Construir (uma · choça), kjiém-tárat (ambos a muito breves, pronunciados quase
como à).
Coração, hiitung.
Corar, ter vergonha, hü.-ráng ou erang
(e breve, a palatal), êle enrubesce
ou cora.
Corda de arco, neem-gitá.
Córneo, o mesmo que "chifre de veado".
Correr (grande distância), emporóckmorung.
Correr (com grande pressa ou ímpeto),
emporóck-uruhú.
Correr, emp.oróck (m muito breve, apenas audível).
Cortar, nut...nah.
Coruja (pequena), nu-knúng, (kn pelo
nariz).
Costela, ti> (6 entre 6 e ü).
Couro, ou pele de um animal, bacan-cat.
(segundo a palatino, quase como 6).
Cutia, Maniakenüng (e às vezes inaudível).
Cotovelo. miugcreniot -nom.
Cova (para defunto), naák-mah.
Coxa, quadril, makn-dchopock (um e
entre k e n apenas audível).
Cozinha (ele), hii-mot ou aemot.
Crânio (humano), herang-hong . (o primeiro e quase inaudível).
Criança, curuck nin (pelo nariz).
Crescer, mi.iknot-knot (kn indistintamente nasal e palatal).
Cuia, ou ·prato de mesa, pokn djinvin
(dji como em francês).
Curvo, ntang (a palatino só em parte).
Curiango (Caprimulgus) niimpiintiun
(tiu como tchu).
Cuspir, kniákerit.
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Cuspir, nupiú.
Dança, ntack.
Dê cá, up.
Dedo (do pé), pó.
Dedo, pó:
polegar, pó-ii-riick;
indicador, pó-iopú;
médio, pó-cupa.-niem (talvez pelo seu
uso no arco, embora não haja nenhuma prova disso);
anular, pó-cupa-curúck;
mínimo, pó-cudgi ou pó-cruck.
Delgado, nnin.
Defunto, cadáver, kul.m.
Dentada de cobra, engcarang-coróp.
Dentes (muitos), kiiun-hruuú.
Dente (um) kiiún.
Despertar, merat (r e a pouco distintos).
Destripar (um animal), cuang-awó (cua
soa indistintamente, quase como w,
ó breve).
·
Diabo, jantchong (eh como g).
Direito, tiih-toh (6 entre o e à).
Distender (o arco), neem-gitd-merongong.
Doce, cúi".
Dor, hii-ingerung.
Doente, maun-maun.
Dor-de-barriga, cuáng-ingerung.
Dor-de-dente, kiiún-ingerung.
Dor de peito ou cansaço, mimingerung.
Dormir, kuckjún.
Dorso (as costas), núkniah.
Duro, rijo, mérong (e breve).
.Ele, ela, ha ou ii.
Embaixo, pawin . (quase como aüi).
Embarcação, canoa, tiongcat (isso parece
significar que as canoas são feitas
de casca de árvore).
Empurrar, nútick.
Enganar, up. ·
Enrolar, nurat.
Enterrar (um morto), merám.
Espécie, carapóck ou carapó ·(ck apenas
audível).
Espeto (de assar carne), tchoon-meriip
(e breve) textualmente: um pau pontudo.
Espingarda, pung.
Espingarda de dois canos, püng-uruhú.
Espinho, tacan (segundo a gutural).
Espuma, korop (6 quase palatal).
Espirrar, nákgning (gni como nh).
Estójo (para o membro viril), giúcan
(g palatino).
Estrela, astro, niore-iit '(e breve).
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Estremecer, ncurúh (n quase indistinto).
Eu, kgick ou kigick.
Excremento, esterco, gniing-kú (gni indistintamente nasal).
Faca, karacke.
· Face (a), njiimpong.
Falar, dizer, ong.
Feder, cheirar mal, uwdm (w pouco au- ·
dível).
Feijão (preto), erá-him.
Feio, tonton.
Ferver, está fervendo, ha mot ou hemot.
Flauta, flautim, u -ah (levemE:nt~ pelo
nariz).
Flecha (atirar com a), ungíke-nung-gring
(o primeiro g não se percebe).
Flecha (matar com a), uagike-nutd.
Flecha com fisga, uagik~-nigmerang.
Flecha com a ponta de bambu, uagikecom.
Flecha, uagike.
Flecha parà passarinhos miúdos, ullgikebacan-numóck.
Fogo, chompiick.
Folha (de planta),· jiam.
Fome, . tu.
Formiga, Pelick-niick -niick.
Forte, força, mérong. ·
Fraco, · engeniock (eng palatal e breve).
Frfo, ampurú. ~
Fumaça (de fogão) , tchou-gikaka.
Fundo, mat .( a entre ii e o, quase como
este· último).
Furar, espetár, nungce>rd.
Furtar, ningkiick.
Fuzil (de acender), nom-nan.
Gaivota (Larus), naak-naak.
Galinha, capucd.
Gambá, ntjúntju.
Gato do mato (Felis pardalis), kuparacknigmiick (g apenas audível).
Gato do mato (outra espécie, Felis macroura), ·kuparack -kuntiack.
Gema (do ovo), nnáck ou nniáck (textualmente: o amarelo).
.
Geme (o mutum, Crax Linn.), cóntchang-ha-hing.
Generoso, kan (pelo céu da bõca, quase
' como ó).
Globo (ocular), ketom-him (e breve).
Góta, magnán-knin.
Grande, gipakjú.
Grávida (mulher), cuáng-ii-rack (isto é,
o ventre é crescido).
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Gritar, ong-merong (isto é, falar alto;
o ng é mal audível).
Grosso (é), ae-riick.
Guariba (macaco) , cúpilick.
Guerra, luta, kiakiiem ou jakiiam.
Homem, uahá.
Inchaço
(proveniente de pancada),
gniong.
J ntestinos, çuáng-orúu (I iteralmente,' o
"comprido na barriga").
Ir, mung. .
Ir devagar, núng-negnóck (a última palavra nasal).
Irmã, kgi-cutá (a como a).
Irmão, kgiparack.
Jacaré, ae-hii.
Jacutinga (ave), pó-coling.
Jaguatirica, poknien.
Japu (pássaro), jake-rii.iun, ou mais propriamente: tiakeraiun.
Jibóia, cuong-cuong-gipakiú.
Joelho, nakerinjam (pron. indistintamente palatina . e nasal). ·
Lágrima, ketom-magndn (literalmente
água nos olhos).
Lamber, númerang.
Largo, ae-rack.
Largo, amorón.
Lavar, kiiúm (como nadar).
Leite., pó-cling-parack.
Leque de penas amarelas ou a cauda
do Japu,. nucangcan ou jakerainuioká.
Leve, mah.
Liga (jarreteira), merú.knignim (e breve,
rukni nasal, gn como nh portug_uês).
Limpar, esfregar, numaun.
Limpo, kuring.
Língua, kjgitiock (i como eh).
Longo, oron.
Louro (cabelo), keriin-kii-nióm.
Lua (quarto de), tarú.-carapóck-cudgi.
Lua (meia), tarú-carapock.
Lua cheia, tarú-gipakiú.
Lua nova, tarú-him.
Lua, tarú.
Macaco, hieriing.
Machacangri (tribo), mawó.
Macuco (ave), angcowóck.
Mãe, kiopú.
Magro, kniiin.
Mamão (Carica), pattaring-gipakiú.
Mão, pó.
Mar, magnan-ii-riick (gnan como nhan
português).
Mastigar, miáh.
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Pancada, nup-maun.
Mata (floresta), tchoon-uruhú (muitas
Panela, ndt-neck.
árvores).
Panela (a) cozinha, nat-neck-hlimot, ou
Mel, mah-rli (primeira sílaba longa, rii
i-mot.
breve, tudo pelo nariz).
Pau , árvore, tchoon.
Mentir, ;apüin (tl entre u e tl).
Pássaro (pequeno), bacan-cudgt.
Mergulhar, múkarach (hara pelo nariz).
Patachó, ou Cutachó (tribo), nampuruck
Milho, ;adnirun.
Miriqui (ou "mono'), hupó (u como ü
(kn breve e indistinto).
·
Pato
do mato, catapmú.ng.
ou ô).
Pé, pó.
Moça, mulher, jóknang ou jókunang.
Pedra de amolar, cardtung.
Molar (dente), kjun-iiriich.
Pedra, rochedo, cardtung, muitas vezes
Mole (tenro), gnenióck (gn como nh) .
como caratú. ·
Molhado, kniót (k apenas audível).
Pegada, rasto, pó-niep (niep pelo nariz).
Morcego, nidkenat (ken indistintamente
Peito, brwt.
nasal).
Peixe, impock (.o algo alongado).
Morder, coróp.
Pele, cat.
Morrer, kuém.
Pele branca, cat-nióm.
Mosquito, jókunang (entre k e n, às
Pele· bruna, cat-nprúck. .
vezes não se ouve nenhum u).
Pele
preta, cat-him.
Mudo, ong-nuck (nuclr. de am-nup ou
Pena (de ave), gni-maak (o k freqüente·
amnuck, a negação).
mente inaudível).
Muito, gicardm.
Pequeno, cudgí ou fJmlick.
Muito, uruhú.
Perna, maak.
Mutum (Crax), cóntchang.
Pés (os), quando doentes ou doloridos,
Nadar, kiium (i breve).
maak-gitia-gikardm.
Não, não quero, amnú.p ou amnuck.
Nariz, kigín.
Pesada, mókarang (o entre o e ii).
Pescar, impock-awck.
Narina, kigin-mah.
.
Nariz (arqueado), kigín-ntang.
Pescoço, kjipuck.
Pestana, ketóm-kã.
Nariz (reto), kigín-tãt- ~ oh (o entre ii e ô).
Negro, engora '(en mal se ouve).
Pestanejar, merãk (r quase como l).
Ninho (de ave), bacãn-tiem (segundo a
Pica-pau (ave), aeNg-ãng (como ain
palatino).
francês).
Noite, tarú-te-tú.·
Pimenta (Capsicum), tom-chiick (eh quaNuvem, nevoeiro, tarú-nion.
se como g) 9u tschom-jiiclc (a pri·
Olhar de esguelha, ketóm-iojiick.
meira sílaba derivara talvez de tchoon,
Olho, Jietom (e breve).
pau).
Ombro, espádua, Corón.
Pintar, nowung.
Onça negra {"tigre"), kuparack-him.
Pisar, andar, tang.
Onça parda (sem malhas), kuparackPlanta (do pé), pó-pmim (p quase inau·
nim-puruck (primeiro u apenas audível).
dível).
Pólvora de caça, pung-gningçú (gn -como
Onça pintada, kuparack-gipakiú.
nh).
.
Orelha, kniaknon (kn nasal).
Pombo, kõüem (o palatal indistinto).
· órgão genital masculino,' kjúck (o ·mesPontiagudo, meriip (e. breve), como
mo que cauda de mamífero).
afiado.
Osso, kjiãck.
Pôr do sol, taru-te-mung.
.
Ovas (de peixe), impock-gipíng.
Porco do mato (caitetu 04 taitetu),
Ovelha, pó-cling-cudgi (o l meio como r).
hó-kuilng.
Ovo (de ave), bacan-ningcú.
Porco (doméstico), curãacli-gipaldd.
Paca (Coclongenys), acóron.
Porco-espinho, acoró-ió (último ó breve).
Pai, lcgikan.
Pouco, amnúp.
Palmatoada, pó-ampdng.
Preguiça (animal), ihó.
Palmito (broto tenro de palmeira),
Preguiçoso, indolente, camnú.ck (a um
ponti-ack-atd.
poueo gutural).
Pálpebra, kentóm-kat.
Preto, him.
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Próximo, nahrãng.
Puxar, núntchorót.
Queimar-se, jiot ou j-ot.
Queixada (porco, Dicotyles labiatus),
curãck-nipmantiocú-nióm.
Queixo, kngip-mah (o primeiro vocábulo
pelo nariz).
Quente, kigitid.
Rã, sapo, nuang.
Raiz, kigitang.
Rasgar; quebrar, nú·ngniong.
Relâmpago, tarü-te-merãn (lin .como em
francês).
Rio, taiiick (algo pelo céu da boca).
Rio (o) é muito fundo, taiãck-mot-gikaram.
Rio (o) é muito raso, taiãck-mah-gi·
kardm.
Rio (quando no período de maior cheia),
taiiick-ngimpung.
Rir, hang (a palatino com ô).
Rosário, pó-it ou pó-üit.
Rosnar (do cão), mporom-pong.
·
Roubou (ele) e fugiu, eu o vi, njingki.ick·
kigick-piep.
Ruim, ton-ton.
Saco, tang (ci meio palatal).
Saliva, gni-ma-kniot (gni como nhi).
Saltar, nahang (segundo a só meio pa·
la tal).
Sangue, comtjack (tiã como em tcha).
Sangria (depois de se ter fustigado com
a planta Giacu-tock-tiick), Kiakatong.
Satisfeito (muito), cuang·gipakiú-gika~
rdm (isto é, o ventre está muito
grande).
Seco, niimtchã.
Sentar-se, acocorar, njep.
Sim, he-e (os dois e muito breves).
Só, m okenam.
Sobrancelhas, kdnkii (a palatino, e in·
distinto, quase como ô).
Sóbrio, cueng-e-mah (o ventre é vazio
- e apenas audível).
Sol (o), tarú-di-pó.
Sol a pino, meio-dia, tarú-njep.
Solípede (animal de um casco), pó-mokenam.
Subir, trepar, mukiiip,
Sucuri, ketomenióp.
Sugar, kiàka-liclc.
Suor, suar, cucang-eiú.
Suspirar, nohón.
Tamanduá-bandeira, cuidn (a semipa·
la tal) .
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Tamanduá-mirim, cuidn-cudgi.
Tarde, pôr do sol, tarú-temung.
Tartaruga, corotiock (tio como tcho).
Tatu, kuntschung.
Tatu-canastra, (Dasypus gigas Cuv.)
kuntschung-cocan.
Terra, chão, naak.
T esoura, keprotdm.
Testa, can (a semipalatal).
T íbia (osso da perna), kiiiick.
Tição (pau em brasa), tchoon-keróng.
Tornozelo,_ ó-nimh-nong . (pron. nasal,.
antes como hn).
Tossir,. uhúm.
Tremer de frio, aeii-rii (ambos . palatal
indistintos).
.
Trilha, caminho, empm·o ng (em 1muito
breve e pouco audível e bem assim
· o o médio).
Trovão, taru-·ta-coung.
Tutano (medula óssea), kjii.ick-iotom.
Um, m okeram, (ken pelo nariz).
Umbigo, gnick-na-gnik (gni como nh ·e
ckna pelo nariz).
Unha (das mãos e pés), pó-criing-kenat
(ken pelo nariz).
Urina, niim-kiiang. .
Urra (a onça), cuparack-hã-hú.
Urrar (refer. .à onça), hú.
Urtiga, giacu-tãck-tiick.
Urubu, ampo (o entre o e ü alemã.es).
Vadear (passar a vau), mung-magnan·
mah (signific~. literalmente: · passar
através da água rasa).
Valente, muito valente, jakjidm-gioardm. ·
Vazio, oco, mah .
Veado, corça, pó-cling.
Veia, pónim-gnit.
Velà de cera, harantãm (primeiro a
muito breve).
Velho, makniam.
Venha cá!, ning' (g apenas audível).
Vento (o), tarú-te-cuhú (te pouco audível).
·
Vento (se está muito forte), tan1-te-cuhú·
pmeróng.
Ventre, cuáng.
Ver, piep.
Verdadeiro, verdade, japaüin-amnúp Qi·
teralmente: não é mentira).
Vermelho, tiongkran (como tchion).
Verruga, ki-dng (pelo nariz).
Vespa, marimbóndo, pangnonion (a en·
tre ii e o, ng como nh e apelias audível).
Voar, mung.
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Escrevi em parte esse vocabulário quando me encontrava às margens
do río Grande de B.e lmonte; . aumentei-o depois, à medida que o jovem
Queck fazia progressos na língua alemã. Tive ocasião depois de fazer
examinar esse botocudo pelo Sr. Goetling, sábio dotado de singular
poder de penetração para o estudo aprofundado das línguas, que teve
a gentil.eza de comunicar-me o resultado de suas investigações sobre
. a língua de que nos ocupamos. Se:tp dúvida, quando Queck vier a posstür melhores conhecimentos do alemão, será possível fazer importantes
adiantamentos 'a esse ensaio; mas, tal como é, a interessante exposição
do ·Sr. Goetling, que abaixo literalmente transcrevo, bastará para dar
uma idéia da língua desses selvagens.
SOBRE A LtNGUA DOS BOTOCUDOS
A .língua dos Botocudos é muito · rica em onomatopéias, isto é,
em palavras que imitam um som próprio de determinada coisa empregando o som ou o movimento da coisa que se quer designar. Eis por
que a raiz do vocábulo é muita vez dobrada, o que também se dá nas ·
outras tribos quando formam palavras semelhantes. -Assim, o Botocudo
chama a gaivota nack-nack; o pica-pau .eng-eng, imitando o grito dessas
. aves. Pela ·mesma razão, uma espécie de urtiga se chama kjacu-tiick-tãck;
uma borboleta, kjacu-kiick-kiick; uma formiga, plick-niik-nãk; a maior,
das cobras terrestres, encarang cuong-cuong jipakiú; essas reduplicações
se observam também· em ton-ton, mau, em maun-mau~, doente (ao
contrário, nup-maun significa pancada). Assim também falar se exprime
por ong, cantar ong-ong; espingarda se diz pung e atirar com a espingarda pung-e-pung (imitação do ruído). Essas palavras compostas são
formadas da mesma forma que 1r-Op<pÍJpEos ou rop<pvpa em grego, pela
reduplicação de 7rvp; . pois o vocábulo propriamente é 7rOp7rÚpEos ou
como nos nossos vocábulos infantis, pa-pa, ma-ma, , weh~weh. São
comuns a todos os povos, embora .menos numerosos do que nos Botocudos. Todas as reduplicações das línguas antigas pertencem a essa
categoria.
Em seus substantivos e adjetivos, os Botocudos não conhecem
a distinção do gê~ero; tódas essas palavras são, por conseguinte, neutras,
. da mesma forma que em cada língua, mesmo nas mais ricas, os nomes
· das chisas são os mais antigos e pôr isso os menos suscetíveis de flexão.
E', porém, muito notável que esses selvagens conheçam dois casos. o
que lhes permite representar a relação do sujeito com ·o objeto: têm
um caso subjetivo, tomando essa palavra no sentido nominativo (casus
rectits) um caso objetivo. o .primeiro não tem característica exterior
e o segundo só se emprega quando dois substantivos se seguem, exercendo
o segundo a função de objeto. Essas relações que . equivalem às do
genitivo, dativo, e acusativo, se exprimem pela silaba te (que soa quase
ti ou de), colocada antes da segunda palavra. Aliás o selvagem não pra-
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tica estreita observância a essa lei, e, na vivacidade da conversa, pode
faltar a elas: contudo, na co1nposição dos substantivos ·q ue exprimem
uma força oculta, ou qualquer coisa relativa à divindade, por uma espécie
de temeroso respeito, esse te nunca é esquecido. E' o que se verifica
sobretudo na palavra taru. Esse vocábulo, extremamente notável, originariamente designa apenas a lua, provàvelmente também o sol, mas
depois, por uma associação de idéias muito natural, passou a significar
também o tempo. A lua tem, sem dúvida, maior importância do que o
sol, aos olhos do Botocudo para a noção do tempo, porque lhe dá
um meio mais fácil de ter um sinal exterior preciso para dividi-lo;
provàvelmente por essa razão recebeu o sol apenas o nome derivado de
taru-ti-po. Po significa pé; assim a denominação de sol equivale a de
corredor do céu. Corresponde integralmente às de V7rEpiwv (o que
anda ·alto céu) e ÀvKá{jas (o que se apres-sa sua carreira luminosa), que
a princípio designou o sol e depois o ano entre os gregos. E' evidente
que taru é também o nome do sol, pois que taru-te-ning significa o
levantar do sol; e taru te mung o pôr do sol. Ning (vir) e amung (ir-seembora), são verbos cujos infinitivos estão empregados aqui como sul?,stantivos; mas, nesse caso, te pode ser omitido, como em taru-niep,
meio-dia (de niep,_sentar-se, porque então o sol parece estar fixamente
sentado). Pela associação da idéia do tempo com a palavra taru, explicase a palavra taru-te-tu, a noite (que literalmente, o tempo que não se tem
que comer), denominação para a qual o grande apetite dos Botocudos
fornece uma fácil interpretação (tu significa fome). · Taru-te-cuqng,
o trovão, ou mais propriamente quando ronca, pois Cuong. deve imitar
o ruído do trovão; taru-te-meriin, o raio, ou mais propriamente quandose deve fechar as pálpebras, merah significando piscar; taru-te-cuhu, o
vento, (isto é, quando brame); cahu imita o bramido do vento. ·
Esse te ~ se encontra ta~bém em outras composições de , palavras,
por exemplo: po-t-ingetung (dor no pé); quando, porém, nessas coµiposições a palavra que precede termina por consoante, põe-se de lado
o te: maak-ingerung (dor na perna). Junto do adjetivo, esse te não
aparece. Assim, diz-se taru-him (lua nova), him, significa preto (por
exemplo, keton him a menina· dos olhos, porque todos os botocudos
têm os olhos negros); taru-niom, céu coberto, nuvens (niom significa
~~-

.

Os: Botocudos formam o plural acrescentando a palavra ruhu ou
uruhu (vários, muito); por exemplo, pung-uruhu, duas espingardas,
uma espingarda de dois canos e, em geral muitas espingardas; tchoonuruhu, árvores, florestas; kjem--uruhu, casas, aldeia.
Os diminutivos se formam pela adição da palavra njin, pequeno,
que é um adjetivo abreviado; assim kruck-nin significa criancinha,
meninote, magnang-nin, gota, pequena água.
Uma regra rigorosa é que o adjetivo nunca pode vir antés do substantivo a que se · refere, mas sempre depois. dele; por exemplo, uaháh
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ou wahá-oron, homem gordo ou alto, uq,háh-pmiick, homem pequeno.
Os graus de comparação do adjetivo são formados da seguinte maneira: .
1. - o comparativo, pela adição de uruh (ou uruhu, o mesmo que forma
o plural); por exemplo, amp-uruh, mais agudo (isto é, frio); ampe-ot
significa afiar; 2. - o superlativo, pela adição do advérbio jikaram ou
gikaram (muito), como por exemplo, cuang-mah-jikáram, muito esfomeado (literalmente, a barriga está muito vazia).
O pronome substantivo kjick (eu) vem sempre colocado antes;
exemplo, kjick-piep, eu o vi, kjick-ioop, eu bebo. De todos os pronomes possessivos, os Botocudos parec<;!m conhecer somente kjia·ck,
meu; por exemplo, kjick-kjuck-magnan-ioop, eu bebo a· minha água.
Entretanto, parece que o pronome possessivo não difere muito do
pronome substantivo da primeira pessoa; pois Queck tanto diz
kjick-maak, minha perna, quanto kjuck-maak. A variação do u em i
nas palavras kjick e kjuck não deve surpreender, pois da mesma diz-se
kuém, morte .e uámm cadáver.
,
Os verbos estão sempre no infinitivo e no particípio e sua forma não
parece diferir da dos substantivos. E' porém muito de notar que grande
quantidade desses vocábulos comece por um n, que parecé ser móvel,
ou termine por um p. Essa particularidade tem talvez uma, tausa;
aliás, o n parece destinado principalmente a indicar o infinitivo, como
se verá pelos . exemplos que citarei adiante. A terceira pessoa do verbo
se forma dum modo baseado sobre a essência da língua e a origem do
verbo. O verbo substantivo (ser) consiste propriamente na palavra
het (ele é, ela é), que comumente aparece sob a forma abreviada he,
precedendo nesse caso o verbo; exemplo: he-mot, isto ferve, he-.m úng,
ele partiu; het-nohónn, ele suspira; he-ning, êle vem; e-rehii ou
e-rehii, é bom. Essa palavra he vem repetida, segundo a moda
botocuda, em he-e-e ou he-e que significa sim, isto é, isto é
assim; hé-kjúm-m'rong, êle nada bem. Na palavra ampe-õt, afiar,
julga-se reconhecer uma terminação especial que se conservou na sílaba
õt, pois amp por si significa agudo, e daí amp-uruh, frio; talvez mesmo
essa sílaba õt provenha do verbo substantivo het; o mesmo parece se
dar com a palavra i-õt, queimar-se. Essa maneira de compor assim os
verbos com o verbo substantivo é muito natural; por exemplo: ele
bebe se decompõe facilmente em" el~ é bebedor; somente o que entre nós
parece próprio dos verbos intransitivos entre os Botocudos se estende
a todos os verbos.
· Para dar a conhecer a maneira simples pela qual os Botocudos
exprimem as suas idéias, bastará citar os exemplos seguintes:
l) Eles encontram o mel produzido pelas abelhas selvagens no
oco das grandes árvores, e, portanto, chamam essa substância de mah-rii
ou mah-rehii, isto é, um buraco doce, .ou um buraco bom.
2) A principal ocupação dos homens é ' a caça njoknd; eis porque,
não tendo sido as suas costas curvadas pelo · exercício de um ofício,
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eles designam o trabalho por iopeck.· As mulheres, porque não vão
à caça, são obrigadas a ficar em casa; assim sendo, a mulher é denominada iokanang, palavra que tem provavelmente afinidade com
njokná, pois n parece designar ó indicativo; assim ·nunge-ring, atirar,
se aproxima de angering, lançar, e ioóp de njoop, beber; ng ou nck
é sem duvida uma contração de amnup ou amnuck (nada); na composição das palavras costuma aparecer como nuck, como em cam-nuck,
preguiçoso. Isso corresponde aproximadamente, ~m alemão, a W eib,
que significa - aquela cuja ocupação é tecer (weben). De modo análogo, em alemão, a mulher (Weibe) opõe-se ao guerreiro (Degen, o que
leva a espada), como também no velho direito saxão, os Schwertmagen
(Schwert, espada), isto é, os parentes do lado paterno, opõem-se aos
Spillmagen ou Spindelmagen (Spille ou Spindel, fuso), ou parentes
do lado materno.
·
3) O dedo indicador se diz pó-iopu; iopu, vem de ióp, ~ber, e,
principalmente, lamber ou chuchar; assim pó-iopu, o dedo com que
se chucha; é efetivamente o mais côJDodo dos dedos para. se realizar
esse ato; por motivo semelhante, o indicador se diz em grego

Àtxavós.
O fogo se designa pela palavra tschoom piick. Pensando-se na
maneira por que os Botocudos produzem o fogo, esfregando rapidamente dois pedaços de pau um contra o outro, a etimologia desse vocábulo, derivado de tschoom (madeira) e iopéck (mover-se com velocidade) é. evidente.
As idéias de verdade e bondade são expressas entre os selvagens· de
uma forma muito clara, isto é, pela negativa. Assim njin·kaclt quer
dizer ladrão, tratante, e njinkiik-amnup um homem que não .é tra·
tante; iapawin significa mentira, e iapawin-amnup, verdade.

2)

Vocabulário dos Machacaris

A entonação deve ser nasal, mas nunca gutural.· Muitas silabas e··
palavras devem ser pronunciadas . de modo mu~to singular, com o céu da boca,
à semelhança do que acontece com os Botocudos.
NOTA.

Água, cunnan.
Anta (tapii), tschaá.
Arco, tsyhlJ.
Árvore, abaay.
Bonito, epai.
Botocudo, idcwsiin.
Braço (o), nipnoi (nasal).
Cabelo, inden.
Caiador (um), creban.
Canoa, barco. abascoi', (oi 1eparado).
Cão, tochuckschauam.

Cara (rosto), nicagnim.
· Carne. tiungin.
Casa. be?ir.
Comer, tigman (ig com o nariz).
Coração, idelcegnd.
Dedo, egniplc.etalcam (gn como nh, làm
mal distinto, pefo céu da boca).
Deus, tupd.
·
Erva, grama, schiüi (indistintamente).
Espingarda, bibco1.
Espinho, minnidm.
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Fogo, kescham.'
Galinha, tsucacacan.
Homem, idpin.
Ir (deixe.nos ir), mámamu.
Irmão, idnooy (nasal).
Jacaré, maai.
Macaco, keschniong (e breve).
Machado, palm.
Mão, agnibiktãn.
Monte, agn·inq.
Mulher, atitiom (etiatüm, ü entre õ e ü).
Negro, tapagnon.
ôlho, idcay.

3)
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Ouro, tagnibd.
úvo (um), niptim.
Pau, madeira, ke (e palat. e breve).
Pé, idpata.
Peito, itkematan.
Peixe, maan.
Relâmpago, tãnjanam.
Rio, itacoy.
Sangue; idkiing (ii. palatal).
Tatu, coim.
Trovão, tãtiná.
Ventre, inwn (nasal).

Vocabulário dos Patachós

NOTA. Tem essa língua grande número de palavras de pronúncia mal definida, rrieio pelo céu. da boca; também muitos sons entre ã, ii e o.
Aldeia (múita gente), canan-pataJhi.
Amigo; camarad,il, itioy.
Anta (tapir), amachy (eh como em ale·
mão).
Anzol, kutiam.
Arco, poitang.
~rvore, mniomipticajo.
Beija-flor, petékétom. ·
Boi, juctan.
Bom (é)~ nomàisom.
BQIÍl (não. é), mayogená.
Braço (o), agnipcaton.
Brilhar, níongnitoc.hingá.
Cabeça, a~patoy.
Cabelo, epotoy.
Cama, miptschap.
. Canoa, mibcoy.
Cantar, sumniatd.
Cão, koké.
Carne, uniin.
Cavalo, amaschep.
Chifre, nio-tschokptschoi.
Comer, oknikenang.
Comprido, miptoy.
Correr, topa~autschi.
Coxa, anca; tschakepketon.
Cria~ça, tschauam.
Cuia, totsd.
Curto, nionham-ketom.
Dedo, gnipektó.
Deus, niamissum.
Doente, aktschopetam.
Dormir, somnaymohon.
Espingarda, khekui (e palatal).

Faca, amanay.
Feder, niunghaschingd. '
Fígado, akiopkanay.
Filho, nioaactschum. '
Flecha, pohoy.
Frio, nuptschaaptangmang.
Gordura, tomaisom.
Grande, nioketoind.
Homem, nionnactim.
Inimigo, combater.
Irmã, ehã.
Irmão, eketannay.
Machado, cachü (eh como em alemão, ü
·como ó).
·
Mãe, aton (o entre õ e e).
Mandioca, cohom.
Milho, pastochon.
Moça, nactama".liam.
Monte, egnetopne (e final breve).
Morder; kaangtschaha.
Morrer, nokschoon.
Não, tapetapocpay.
Nariz, insicap.
Negro, tomeningná.
Noite, tomenieypetan.
Olho, anguá.
ovo, petetiang.
Paca, tschapá.
Paciência, niaistó.
Pedra, micay.
Peito, ekãp (pron. indist.).
Peixe, maham.
Pena, potoitan.
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Pequeno, lr.enetketó.
· Perna, patd.
Pescoço, may.
. Pintar (a cores), noytanatschii.
Polegar, nüp-keto.
Porco, schaem (e como ü , palatal).
Preguiça (animal). gneüy.
Preguiçoso, noktiekpetam.
Quebrar, tschaá.
Rã, mauá.
Rio, kekatd.

4)
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Sangue, enghiim.
Sim, han.
Sol, mayon .
Soprar, elr.epohó.
Terra, chão, aham.
Um, só, apetiiienam.
Unha (das mãos e dos pés), nionmenan.
Velho, hitap.
Vem, nanii.
Ventre, etii (mal distinto).
Vermelho, eoató (eo separadamente).

Vocabulário dos Malalis

NOTA: Há nesta língua abundância de sons guturais e nasais; as palavras
na sua ma1ona são pronunciadas de modo confuso, pelo que é muito difícil
representá-las pela escrita.

Água, keché (ambos e breves).
Alto, amsettoi.
Anta, amajo (o breve).
Arco, soihé (e breve).
Areia, nathó (tom nasal).
Árvore; me. ·
Ave, poignan.
Barba, eseko · (mal distinto}.
Boca, ajatocó.
Boi, tapiet (e indist.).
Bom (é), ep<>i.
Bom (não é)', jangmingbos.
Bonito, epoi. ·
Botocudo, epcoseclr. (orelha-grande).
Braço (o), niem.
Cabeça, ako.·
Cabelo, ao (mal dist.).
Cair, omá..
Calor, ejé.
Caminho, paa.
Camisa, agüschicke.
Cantar, niamekae (final breve).
Cão, wocó.
Cara, tietó.
Carne, junié (e breve).
Casa, jeó.
Cavalo, cawandó.
Céu , jamepiioime (final br~ve).
Chifre, manaitke (id.).
Chover, chaab.
Cobra, checheem (eh gutural).
Comprido, escheem (mal dist.).
Comer, pomamenmeng.
Coração, akescho.
Coxa, ekemnó (e breve).

Criança, akó.
Dê-cá!, naposnom.
Dedo, aniemkó.
Dente (o), aió.
Deus, amietó.
Dormir, niemahonó (o final breve).
Erva, achená (e breve).
Espingarda, poó.
Espinho, mimiam.
Eu, po (breve).
Faca, haak (k quase inaudível).
Feio, eveuura (indist.).
Filha, ekokahá.
Filho, hakó.
Flecha, po'i (tôdas as letras audíveis).
Fogo, cuiá.
Frio, kapiignomingming.
Galinha, sucaca.
Gato, jongaet.
Homem, atenpiep (e breve).
Ir, akehege (e breve).
Irmão, hcigno (indist.).
Jacaré, ae.
Jacutinga, pigná.
Leite, pojó (o indist.) .
Ligeiro, aioihamoi.
Lua, ajé (e breve).
Macaco, küschnió.
Machado, pe.
Mãe, ate (e breve).
Mandioca, cuniii (ii breve).
Mão, ajimké (e breve).
Milho, tnanajá (final breve).
Morder, niamanomd.
Morrer, hepohó.
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Mosquito, kepnd.
Muitos, akgnonachii.
Mulher, ajente (e brev~)..
Mutum, jahais (mal distinto).
Não, atepomnoclc. (id.)
Nariz, asejé (final breve).
Negro, tapagnon.
Noite, aptom.
Olho, lcetó (e breve).
Onça Gaguareté), jó.
Ontem, hahem (a breve).
Orelha, ajepcó.
Osso, akem.
Ouro, toicd.
Ovo (de galinha), suclr.akalcier.
Pai, 'tanatiimon (ou ind.ist.).
Pau, me (e breve).
Pé, apd (a entre a e o).
Pedra, haalr..
Peito, anjoche.
Peixe, maap (a meio como o).
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Pena, poe (indist.).
Pequeno, aguii.
Pescoço, ajemio.
Porco, jauem (a. e u separado~).
Preto, echemtom.
Raiz, mimiaê.
Sangue, alr.emje.
Sim, koó.
Sôbre, jamemauem.
Sol, hapem (pelo nariz),
Tamanduá, kakee (ambos e destacados
e breves).
Tatu, conib.
Terra, am.
Testa, haké (e breve).
Trovão, scape.
Um, aposé (e breve).
Venha!, pó (mal distinto).
Vento, aoché (e breve).
Ventre, aigno.
Vermelho, pocatd.

,
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Vocabulário dos Maconis

Agua, cunaan.
Alto, eouptan.
Anta, tia.
Anzol, cagnagnam.
Arco, paniam.
Areia awoon.
Árvore, abooi.
Ave, petoignang (e breve).
Banana; atemtd.
Barba, agnedhürn (mal distinto).
Boca, inicoi.
Boi, inschicoi.
Bom (é), epO'J.
Bonito, epoinam.
Braço, agnim.
Cabeça, epotoi.
. Cabelo, endaen (breve).
Cair, omnan.
Calor, abcoican (a entre a e e).
Caminho, pataan.
Camisa, tupiclr.chay.
Cantar, niamungkiitii.
Cão, pocó.
Cara, incaay.
Carne, tiungin.
Cavalo, camató.
Céu, becoy.
Chifre, ecüm.
Chover, taeng.

Cobra, cagnd.
Comer, uptumang.
Comprido, etoitam.
Coração, inkicha.
Coxa, incajhé.
Criança, idcutó.
Cuia, cunatd.
Dedo, agnipcutd.
Dê-cá, aponenom.
Dente, etioy.
Deus, tupd.
Dormir, niamonnon (prim. silaba nasal).
Erva, scheüy (e breve).
EspetQ, .muschi.
Espingarda, bibcoi.
Espinho, bimniam .
Eu, ai.
•
Faca, patitai.
Feio, niaam.
Filha, atinang.
Filho, incutó.
Flecha, paan.
Fogo, coen (pelo nariz).
Frio, chaam (eh . como em alemão).
Galinha, tiucacan.
<;;ato, kumangnang.
Hoje, ohnan (n ·final indistinto).
Homem, icübtan.
Ir, iamón.

'
'
VOCABULARIOS
DOS POVOS INDIGEN
AS
Irmão, tschinam.
Jacaré, maai.
Jacutinga, macatá.
.
Leite, atiedacün (e breve, ü entre õ ·e tl).
Ligeiro, moachichman.
Lua, puaan (mal distinto).
Macaco, kegno (e indistinto).
Machado, biim.
Mãe, ahain.
Mandioca, coon.
Mão, inhimaricoi.
Milho, punadhiam.
Morder, cuptumang.
Morrer, umniangming.
Mosquito, kemnian (e breve e indistinto).
Mulher, atl.
Mutum, tsch.aschipoché (sch brando, como j francês).
Não, poé.
Nariz, inschicoi.
Negro, tapagnon.
Ninho, mapkepa.
Noite, aptamnan.
olho, idcaai.
Onça (jaguareté), cuman.
Orelha, inipcoi.
0SSQ, ecobjoi.
Ouro, taiud.
ovo (de galinha), amnientin.
Pai.; tatd.
Pau, co (o gutural, entre o e u).
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·Pé, ingpatd.
Pedra, comtal.
Peito, inkema·tan.
Peixe, maam.
Pena, . potegnemang
ou
angemang
(e inaudível).
Pequeno, capignan.
Perna, idcasché.
Pescoço, incataltay.
Porco, tratketen (en nasal).
Preto, imnictam.
Raiz, agnibtaschaten (en longo).
Regato, ecoinan.
Relâmpago, agnamam.
Santo, tuf>d.
Sangue, inltõ (õ entre · õ e ü)~
Serra (montes), aptien.
Sim, (exprime-se apenas pela inspiração
de um pouco de ar).
Sobre, pawipam.
Sol, abcaay.
Tamanduá, potoignan (oi com o ó).
Tatu, coim.
Terra, aam.
Testa, incüy (ü nasal).
Trovão, uptatind.
Um, epochenan.
Velho, idltatoen, (a e oe indistintos).
Vem!, abui.
Vento, thiam.
Ventre, agniohn (nasal).
Vermelho, upeltiingehang.

6) Vocabulário dos Camacãs civilizados
de Belmonte, chamados pelos portugueses
de Meniens
NOTA. Há nesta língua muitos sons palatais e especialmente nasais, de
modo que as palavras são em geral pronunciadas de ·modo muito confuso para
os estrangeiros.
Agua, sin (n só em parte).
Alto, insché.
Anta, eré (e indistinto).
Arco, huán.
Areia, ae.
Árvore, hl.
Banana, incrú.
Barba, jogé (g como gu).
Boca, jniatag6.
Bom (não é), saú.
Bonito, ingote (i indist.).
Braço, ighia (indist.).

Cábeça, inro (ri só pela metade).
Cabelo, iningé.
Caminho, schd.
Cão, jalti.
Capim, ass6.
Carne, Jcion4.
Casa, tuwuá.
Chover, si.
Cobra, ti.
Comer, jicud.
Comprido, insché.
Coração, niroschi.
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Criança, canaiu.
Cutia, onschó.
Deixe.nos ir, niamu.
Dente, jo (ambás as letras audíveis).
Dormir, jundun (un pela metade).
Espinho, inschá.
Estrela , pinia.
Faca, keaio.
Feio, saú (a e u ouvem-se destacados).
Filho, camajó.
Flecha, hain.
Fogo, jarú (i).
Galinha, saschá.
Gambá, cansché.
Gato~ intan.
Hoje. inu (i acent.).
Homem, cahé.
Ir (depressa), ni.
Irmão, ató.
Jacaré, ué.
Leite, anju.
Lua, jé.
Macaco, caun (mesma pronúncia da palavra portuguesa cão).
Mandioca, kaiú.
Mão, incrú.
Mata, antó (o breve).
Milho, kscho (mal dist.).
Morder, imbró.
Morrer, juni.
Morto, scha-úia.
Mulher, schá.

7)
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Nariz, inschiwó.
Negro, coatd.
Noite, utd.
olho, imgutó.
Onça (Jaguareté), kakiamu.
Orelha, incogá.
Ovo (de galinha), socré.
Pau, hintá (hin pelo nariz).
Peixe, há (nasal).
Pena, ingé (gé como gué portug.).
Pequend; intan.
Pescoço, inkió (com os dentes cerrados).
Porco, cuiá.
Povo (homens), tují.
Preto, cuatd.
Quente, aniunggu.
Raiz, kiají.
Rio, sin.
Sal, schukí.
Sangue, isó (i indist.).
Sim, inu.
Sol, schioj{.
Tamanduá (tam. bandeira), tamiJndud.
Tatu , pá (palat.).
Terra, é.
Tigela, enan (e breve).
Um, wetó.
Velho, schoeo (.pron. todas as letras).
Vem!, ni (como entre os Botocudos).
Vento, juá.
Ventre, jundu.

Vocabulário dos Camacãs ou Mongoiós
da Capitania da Bahia

NOTA.
E' uma língua muito singular, cheia de palavras bárbaras e extensas,
com muitos sons guturais, pelo que se diversifica profundame~te das anteriormente tratadas. O final das palavras é pronunciado de um modo breve e indefinível.
Às vt:zes os sons nos parecem nasais, palatais e guturais a um tempo só. Abunda
o eh alemão, alem do k e a; e tem, de ordinário, pronúncia muito breve; no
final das palavras acham-se com freqüência o a e o o, nias tão destacados e breve~
como se o elocutor estancasse subitamente o som.
As palavras devem ser
pronunciadas à moda alemã, a menos que haja alguma recomendação em contrário.

Agua, sa (a muito breve).
Alegria, anchoro (eh gutural, ro com a
ponta da língua).
Alto, hoiniá (á breve, tudo pelo nariz).
Anzol, kediahaie (e breve, hai acent.).
Anta, hera (breve).
Arara, ~schoki.i.

Arco, cuan.
Areia, acdãengaranã (iidii breve, en ape·
nas audível).
Árvore, hauué (ué breve, tudo pelo na·
riz).
Assar,
Ave, schand.

f-~
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Bõca, hiiriiko.
Bodoque, d iapii (dia breve, pii idem).
Boi, hereró (he indist.).
Bom, koikí.
Bonito, scho-hó (seho longo, hó breve e
destacado).
Borboleta, sehakréré.
Botocudo, kuanikoehiii.
Braço. nichuá (eh como em alemão, pelo
nariz).
Branco, inkohéro (he breve).
Buraco, aekó (ae algo longo, ko breve).
Buscar (vá ali e busquei), ihanii (ii.
breve.).
Cabeça, hero· (lingual e muito breve).
Cabelo, kii (muito breve e como que
interrompido).
Cair, kogeraehkii (mal dist.).
Calcanhar, hoak.
Calor, schahadio (dió breve e como que
interrompido).
Caminho, hyá.
Canoa, hoinakd.
Cantar, hekegnahekuechka (pelo nariz,
tudo breve e confuso).
Capim, ka'i (a e t' algo separados).
Cavalo, cavaró (o meio como ü).
Cera, hioí (t6das as letras separadas).
Choça, casa, dea (breve, pelo nariz e céu
da boca).
Chover, tsorachka.
Cinza, aeehkeia.
Comer, ·niukuá (niu apenas audível, kuá
acentuado).
Coral (cobra), dideré.
Correr, niani.
Corça, hénii.
_
Cutia, hohion (pelo nariz, sem acentuação particular).
Criança, koinin (nin acentuado).
Cuia, keriichká (iich breve e pelo céu
da boca).
Dar, adchó (eh palat.).
Dá cá!, nechó (idem).
Dançar, ecoin (nasal).
Dedo (primeiro), in.hindió (inhin breve
e indistinto).
Dedo (segundo) , ndiachhiii (idem).
Dedo (terceiro), ndjaenó.
Dedo (quarto), ndioegrá.
Dente, dió.
Dia, ari (a arrastado, i e a breves).
Dormir, hakegnehodochkó.
Espeto, ohindio (dió breve, palatal e
mal distinto).
Espingarda, kiakó.
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Estrela, péo (o cheio, acentua\ãO em e).
Eu, echchá.
Faca, kediahadó (indist. e breve) .
Falar, schakréré.
Fava, kegná.
Filho, kediiigrá.
Flecha, hoay.
Flor, huiinhindó.
Fogo, diaehke.
Folha, ere (e muito breve).
Fruto, keriini.i (e e a final curtos).
Ferida, andoh'iu (do indist. üi separados).
Gato pintado, kuiehhua-dan (tudo destacado).
Grande, iró-oró.
H omem, hiiemá.
Ilha, kahol.
Ir, man.
Irmã, ichodorá.
Irmão, kiaehkoadan (as três últimas sílabas breves).
Jacutinga, sehanensü (ü entre ü, e e o).
Jacupemba, schaheii.i.
Jaguatirica, kuich-hua (eh como em alemão).
Jararaca, dká-hiii.
Jazer. estar deitado, konut.
Jibóia, kta-hiii.
Língua, diacherii.
Lua (a), hadia (acento em diâ).
Luz, ichke (in gutural, ke breve).
Macaco, eaun (como a palavra portug.
cão).
Machado, jakedochkó.
Mão, ninkre (kre muito breve).
Mar, sonhiii.
Mata, dochodiii.
Matar, hendechedau.
M'e ntira, nechioniin. ·
Moço, creniin.
Monte, here.
Morrer, endiiina (dii.inii breve).
Morto, hendechedau (e breve, eh palat.).
Mutum, schachedá.
Muitos (eühiiihii.i (eü apenas audível).
Mulato, kediachkd (ach gutural e palat.).
Mulher, krochediorá.
Nada, hatschhoho (hatsch algo alongado,
hoho breve).
Nadar, sandedá.
Não, m.oschi (breve).
Nariz, nihiekó.
Negro, khohadá (kho tão breve que
apenas se ouve, dá . breve).
Noite, huerachká ou hú.erd.
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olho, lced6.
Onça pintada, jalcé-déré.
Onça parda (suçuarana), jalcé-lr.o.ará.
Onça preta, jalcé-hyll.
Orelha, nichlcó (nich pelo nariz, eh
pouco audível, lcó breve).
Paca, hohion (pelo nariz, e sem acent.
particular).
Pai, lceandd (e algo cheio).
Pau, madeira, hoindd (oin unido, dd
breve).
Pedra, ked (nasal).
Peito, lcniochhere (here breve).
Peixe, hud (nasal).
Pequeno, lcrahado (lera com a ponta da
língua, hado muito breve).
Perna tachketse (lcetse breve).
Pescoço, ninlchedió (khe indefinível, h
nasal, dió muito breve).
Pintar, indiirii (di.iriJ breve).
Polegar, nede (primeiro e indistinto, segundo breve).
· Ponte, hondid (diá muito breve).
Porco (doméstico), kuii-hirochdd.
Preto, ltoachedd (e apenas audível, da
breve).
Queimar, undsedó (dsedó breve).
Queixada (porco do m~to), lcuã-hiã.
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Queixo, nichkaran (n ich gutural, tudo
muito breve).
Raiz, Jr.dse.
Rede, huerachkachká (tudo nas. e breve) ..
Regato, sanhod (hod breve).
Relâmpago, tsahochkó (lcó breve).
Rio, lcedochhiã.
Sal, eschké (esch alongado, Ir.é acent.).
Sangue, kedió (e e o breves).
Sim, k oki (o indistinto).
Sobre, hoéchod (tudo breve e indistinto,
o a especialmente).
Sol (o), hioso (o entre o e ü).
Soprar, sckki (i breve).
Tamanduá bandeira, perd.
Tatu (grande), pankd-hill (ii destacado) .
Terra, chão, e (breve).
Testa, alcé (e breve e acent., a indist.).
Tossir, cogerã (ra breve, nasal).
Trovão, sanltoray (breve, san apenas audível).
Velho, stahie (i e e destac., e breve) . .
Vento, hedjechke (je como em francês,
ech palat., ke indistinto).
Ventre, kniooptech (ech muito breve).
Vermelho, cohird· (co quase inaudível,
hird pelo nariz, rd destacado e breve).
Voar, hohdonichlcó (ó breve).

NOTA SOBRE A CARTA
QUE ACOMP.ANHA A SEGUNDA PARTE
DESTA RELAÇÃO DE VIAGEM
Essa carta indica a minha viagem através das matas virgens do sertão
e deste até à Bahia. Principia ao sul do rio de Santa Cruz e indica
com bastante exatidão o litoral até o rio Itaípe; isso que dizer que
eu procurei retificar· de acordo com a minha própria experiência todos
os pontos assinalados nas cartas de Faden e Arrowsmith, as melhores que
conhecia por ocasião de minha viagem . .Pude encarregar-me dessa retificação, porque tive sempre o cuidado de anotar o número de léguas que
um lugar estava afastado do outro. Foi mais difícil determinar exatamente os pontos das zonas do interior, porque faltavam-me o tempo e os
instrumentos necessários às observações astronômicas; falha que não me
preocupava muito, em virtude das promessas que me tinham feito o
ministro Conde da Barca e mais tarde o Conde dos Arcos de me remeter
urna carta dessa região~ A morte porém do primeiro fez com que se
esvanecessem as minhas esperanças nesse sentido. Tomei, por conseguinte, como base principal a carta de Arrowsmith; mas não se deve levar
em conta senão a rota que eu. segui, e vai marcada por uma linha, pois
não posso de forma alguma julgar da justeza da posição de todos os
outros pontos situados de um e outro lado dela; julgo mesmo poder
considerá-los em geral como mal colocados.
O curso do rio Pardo é representado nessa segunda carta de modo
um tanto diferente do que está · representado na primeira, pois que
nesta eu não podia ainda ajuizar de seu curso no interior do país. Foi
preciso mudá-lo, porquanto eu alcancei as margens desse rio na estrada
do tenente-coronel Felisberto Gomes da Silva, acompanhando-as ·em
seguida até Barra da Vareda, onde delas me afastei. Valo, na fronteira
de Minas Gerais, é o ponto do interior mais afastado da costa a que
cheguei; está a 18 léguas de distância do arraial do rio Pardo, construído sobre as margens desse rio, e assinalado sob o seu verdadeiro
nome na carta de Faden, ao passo que, na de Arrowsmith, vem designado
pela denominação de Extrema. Esse ponto vai também indicado em
minha ·carta; porém como Arrowsmith se enganou sobre a sua posição,
força foi deslocá-lo também em minha carta na mata.
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A estrada aberta na mata pelo Sr. Felisberto da Silva segue exatamente a margem dir~ita do Ilhéus, ou rio da Cachoeira: logo adiante,
entretanto, ela se afasta e vai reunir-se ao rio Pardo, o que indica
naturalmente uma mudança· no traçado desse último rio. Prometeramme na cidade . da Bahia uma carta exata e especial dessa estrada; mas
. até agora não a recebi. De acordo com as minhas observações, assinalei
todos os córregos, riachos, rios e montanhas mais importantes, os pontos
em qúe .acampamos à noite, e bem assim todos os outros pontos dignos
de ·atenção . . Poder-se-á assim acompanhar muito rigorosamente o diário
da minha marcha através das matas. A minha viagem de Vareda à
cidade da Bahia foi feita a princípio bem próximo das margens do rio
·dos Ilhéus, formando um ângulo muito agudo coin o seu curso, pois a
distância de Barra da Vareda ao Arraial da Conquista, ou a linha transversal de uma .à outra estrada é apenas de dois dias de viagem.
Na estrada de Bom Jesus
Corta-. Mão, omiti alguns pequenos
rios que ·são aproximadamente da força do Jiquiriçá na última dessas
localidades; não pude, porém, determinar se· tais rios eram ou não
sinuosidades do Jiquiriça. Igualmente,· entre Laje .e Aldeia, o meu
aprisionamento me impediu de tomar apontamento sobre.,. o assunto. O
riacho de ::Som Jesus, perto da fazenda dêsse nome, foi deixado inteiramente de lado, em vista do seu volume de águas pouco considerável. A
costa, da embocadura do Itaípe até a entrada da baía de Todos os
Santos, ou Recôncavo, é muito pouco exata na carta de Arrowsmith, e por
conseguinte na minha, pois nãó fiz essa viagem. Sobre esse e mais pontos
dever-se-á consultar a ''Corografia Brasílica", tomo li, p. 103 e seguintes,
Os limites da capitania da Bahia vão assinalados por uma linha
pontúada.
··

a

Festa dansante dos Camacãs.

(Est. 20).

Crtlnio tí1~ico de Botocudo.

f
)

Quatro retratos originais de Botocudos e, ao centro, cabeça de mtímia.

1 Est.

17)

Caçadores bra...;z
.
... eiros.
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fNDICE ALFABÉTICO
dos nomes
ZOOLóÇICOS E BOT ÂNICOS 1

Abelhas 304
Abóbora ~03
Abutua 68
Acarus 386, 444
aestuans, Sciurús 45
aethereus, Caprimulgus 177, 440
aethereus, Phaeton 475
africanus, C,pogeranus 412
Agama catenata 455
Agave foetída 32, 87, 49, 81, 403, 492
Agrião 32
agrippina,, Phaiaena 368, 888
agua, Bufo 44, 450
Água-viva· 16, 278, 476
Águia-pesqueira 278
aguti, Dasyprocta 19J, 198, 885
Airi 48, 82, 297.
ajaja, Platalea 91, J97, 400, , 420
albicollis, Tantalus J97, 400, 420
albus, Diclídurus JJO
Alcedo alcyon 120, 123
Alcedo bicolor 187
alcyon, Alcedo 120, 12J
alector, Crax 109, 198, 266, 278, 297, 364
Alisma 89
·
Allamanda cathartíca 101, 390, 894
Alma de gato 38
Almécega 204, 21O
A lstroemeria ligtu 59
aluco, Strix 85
Alvacora 476

Amaryllis 80, 274
amazonicus, Psittacus 179, 220, JJ2, 420
ameiva, Lacerta 72
americana, Ciconia 77, 396
americana, Genipa 107, 274, 289, 349
americana, Mycteria 278, J96
americana, Rhea 410
americanus, Tapirus 30, 129, 156, 175,
197' 258, 266
Ampelis atro-purpurea 198, 207
Ampelis carunculata 45
Ampelis catinga 207
ampulacea, Helix 78
Amyris 210
A na bates atricapillus 381
Anabates erythrophtalmus J81
Anabates leucophtalmus 381
Anabates macrourus 381
· Anabates rufifrons 402
Anacã 2J9, 380
·Anacardium occidentale 122, 172, 230
anaconda, Boa · 265
Ananás 26, 172
ananas, Bromelia 26
Anas dominica 420 ·
Anas moschata 43, 127, 157, 198, 242,
244
Anas viduata 92, 127, 181, 228, 420
Anas virgata 241
Andorinha 152, 326
Andorinha verde-branca 188

(1) Na presente lista, preparada expressa e cuidadosamente para esta edição pelo
comentador, incluem;se apenas os nomes constantes do texto e das notas do autor, aaslm
técnicos como vernáculos.
Os números em itálico assinalam os lugares em que o assunto foi versado no
comentário. ·
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Andorinha do mar 46, 55, 134, 230, 239
240, 232, 234
Andorinhão 258
Andorinhão de coleira 61
Andromeda 86
Anhinga 92, 244, 341
4nhinga, Plotus 92, 254, 341
Anhuma 244, 254, 269
ani, Crotophaga 40, 45. 100
Aninga (planta) 123,' 182, 277, 341
Anolis gracilis 369
Anolis viridis 369
Anta 30, 129, 156, 175, 197, 258, 266
256, 383
Anurri branco 100
Anum coroia (v. Anu grande) 52 .
Anum preto 40, 45, 100
Anu-grande 52
aperea, Cavia J82
Apeiba cimbalaria 3!H
Aplysia 217
aquilus, Pelecanus (v. Fragata) 16, 203,
211
arabicus, Costus 68
aracari, Ramphastos 56, 80, 349, 387
Araçá 303
Araçaris 56, 80, 349, 387
Aracuã 212
Aranea avicularia 4-1 .
Aranha caranguejeira 4-1, 136
Arapaçus 58, 366, 376, 380
Araponga 44, 45, 50, 76, 79, 388
Arara azul 84
Araras 241, 242, 244. 266, 273
Arara vermelha 83, 105, 157, 187, 189
ararauna, Psittacus 83
Araribá 68
Araticum 3(}3
Aratu 180, J32
Araucaria 26, 414
Arca 337
Ardea nycticorax 102
Ardea pileata 127
Ardea stellaris 412
A rdea virescens 34 2
Areré (v. Irerê)
Argemone mexicana 185
argentea, Stema 55
Aricuri (v. Côco de aricuri)
Ariranha 128, 197, 259, 378
A ristolochia ringens 45~
Aristolochia marsupiiflora 454
Aroeira 230
aromatica, Linharia 379
Artocarpus integrifo lia 26
Arum 49
Arum esculentum 224
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A.rum lini/erum 123, 182, 277, 341
A.sclepias curassavica J9
Asplenium marginatum 376
Ateies hypoxanthus 78, 108, 244, 349,

~64,

366, J88

ater, Trochilus 269, 372
atricapillus, Anabates 381
atro-purpurea, A.mpelis 198, 207
atrox, Vipera ·193
aurata, Hyla 456
aura, Vultur 46,· 86
auricapilla, Tanagra 430
Avicennia tOmentosa 72, 123, 169, 179
avicularia, 'A.ranea 44
A.zolla 450
Azulão J94
Bacurau 53, 85, 103, 243
Baga 31
:tlagre 46, 259, 331
Baiagu (veja "Papa-ostras") 87, 92, 134
Baleias 32, 228, 465
Balistes vetula. 3~H
Bálsamo peruviano J16
Bambusa 81, 110
,
Banana 303
Banana do mato 349
Banisteria 57, 79, 80, 350
Barba de pau 44, 252, 277, 359, 389
Barba de velho (v. Barba de pau)
Barbado (veja Guariba) 71, 78, 111, 157,
195. 197
Barriguda 2JJ, 260, 286, 365, 369, 389, 455
Batata 303
Batufras 134
Bauhinia 57, 58, 195, 350
Begónia 260, 350
Beija-flôres 250
Beija-flor de chifre 412
Beija-flor de coleira 412
Beija-flor prêto 269, 372
bellas, Bignonia 41
Bem-te-vi 40, 91, 404
Beme 147
Beroe 476
bicarinatus, Coluber 77, 140
Bicho de pé 90, 213, 380, 443
Bico chato 100
bicolor, A. lcedo 187
bicolor, Trochilus 5J
Bicudo J81
Bignonia 37, 57, 66, 67, 82, 102, 240,
275, 350, 368, 372, 389, 442
Bignonia bellas 41
Bignonia coriacea· 37
Biguá (Corvo marinho) 70
Biguatinga (v. Anhinga)
bilineatus, Cophias 186

I
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bimaculatus, Bufo 44
Bixa orellana 107, 289
Boa anaconda 265
Boa constrictor 72, 207. 257, 265, 350,
398
Bombax ventricosa 57. 233, 260, 286, 365,
389
bonariensis, Tanagra 45, 390, 403
bonduc, Guilandina 210
Bonnetia palustris 86
Borboletas 53, 120, 440, 441, 442
Bougainvillea brasiliensis 37, 77, 257, 456
Bradypus torquatus 66, 183
Bradypus tridactylus 183
brasilia, Tanagra 38, 52, 133, 253, 386
brasiliemis, Bougainvillea 37, 77, 257,
456
br<Uiliensis, Cactw 369
brasiliensis, Caesalpinia 57, 66
brasiliensis, Emberiza 394, 404
brasiliensis, Falco 93
brasiliensis, Felis 168, 456
brasiliensis, Lepw 40
brasiliensis, Lutra 128, 197, 259, 378
brasiliensis, Tanagra 386
brasiliensis, Tinamus 193, -198, 302, 364,
371, 379 .
brasiliensis, Turdus 341, 381
Braúna 217
Brcjeúba (v. Cõeo de airi guaçu)
Bromelia 42, 57, 109, 172, 230, 260
Bromelia ananas 26
Buccinum 337
Bufo agua 44, 450
Bufo bimaculatus . (v. Bufo agua) 44
Bufo cornutus 369
Bufo crucifer 730
Bufo margaritifer 370
Bugio (v. Guariba e Barbado)
Bulia 337
busarellus, Falco 91
Butua 68
butyracea, Cocos 25
Byssus 222
Cabeça-de-pedra (v. Passarão)
Caburé (ou Caboré) 36, 87, 188
Cação, 250, 331
Cacaueiro 32
Cachimbau 272
Cachimbo (veja Cachimbau)
Cachorro do mato 428
cactorum, Psittacw 396, 444
Cactw 42, 49, 57, 83, 88. 124; 230, ·soo,
399, 446
Cactw bra5iliensis 369
Cactw pendulus 277
Caçaroba 225, 249
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Caesalpinia brasiliensis ·57, 66
Caitetu 156
Caixeta 174
Cajueiro 122. 172. 230
Caladium 49, 277, 350, 355, 459
Calceolaria 337
Callithrix melanochir 195, 197, 375, 379
Callithrix personatus 128, 157
campestris, Picus 399
Camurupi 250
Camutanga 43, 154, 195
Cana brava (v. Ubá)
canadensis, Loxia 385, 386
Canário 394,· 404
cancrivorus, Ursus 409
Cancroma cochlearia 342
Cançanção 133, 316, 371
Canela 68
Canguçu 224
Caninana 145
Canis mexicanus 409
Canna 52
Canna indica 37
Capim da praia 210
Capim de zabelê 367, 371
capistrata, Tanagra 404
Capivara 258, 265, 365
Caprimulgus 53, 85, 103, 188, 243
Caranguejo 327
Caprimulgu.s semitorquatus 131
Caprimulgu.s aethereus 177, 440
Caprimulgus diumus 401
Caprimulgus grandis 269, 275
Caprimulgus leucopterus 440
Capsicu·m 31, 3·31, ~5
Capueira 188, 242, 243, 365
Cará-cará 93
Caracará branco 420
Cará do mato 303
Carão 237, 420
Caraúna (v. lbis verde)
carauna, Numenius 237
Caravela (veja Physalia) 15, 18, 476
Caraya (v. Guariba prêto)
Cardium 557
Cardo santo 185
caretta, Testudo 167, 555
Caribe J58
Carica 25, 245, 303
carpinifolia, Sida 95
Carrapato 386. 444
carunculata, .4.mpelis 45
Cascavel (cobra) 186, 398, 444
caspia, Stema 55
Cassia sp. 395, 596, 402, 419, 442
Cassia uniflora 86
Cassicus cristatw 250, 291
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Cassicus haemorrhous 116, 250, 277, 359
Cassicus persicus 250, 252, 349
Casuarina 90
Catauá 331
catenata, Agama 455
cathartica, Allamanda 101, 390, 394
Caübi 68
Cavia aguti (v. Dasyprocta aguti)
Cavia aperea 382
cavia rupestris 394, 447
caudata, Pipra 430
caudata, Pteris 395, 442
Caulinia tenella 450
caynensis, Tantalus 343, 382
cayanus, C-aculus 38
cayennensis, Oriolus 250
cayennensis, Tanagra 386
cayennensis, Vanellus 45, 61 , 76, 89, 420
Cebus robustus 197
Cebus xanthosternus 273, 368, 372, 378
Cedro 174
Cecropia 110, 135, 146, 157, 238, 240, 294
Cecropia peltata 146
Cegonha 396
Celastrus ilicifolia 455
Cerambyx longimanus 199
Gereis silisquastrun 482
Certhia cyan.ea 37
cervicornis, Prionus 302
Cervus mexicanus 408
Chama 3'37
Charadrius 46, 134
Chauá 43, 154, 195
Chimachima 222
Chingolo (v. Tico-tico) 394
Chlorophanes spiza 202
Chochi 85
Chopim (v. Vira-bosta)
Chora-lua (v. Mãe-da-lua) 188, 242
Chorão 448
Chororão 198, 364
chrysomelas, Hapale 366, 373, 375
Ciconia americana 77, 196
cimbalaria, A peiba 334
Cinchona 316
cincta, Ampelis 207
Cipó verde (cobra) 77
Cipó cravo 58
Cipó verdadeiro 195
Ciriba 253
Cleome 101, 123
Climena 442
Clittoria 219
Clusia 210
Coati 197
cochlearia, Cancroma 342
Cobra coral (v. Coral)
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Cobra de duas cabeças 194
Cobra verde 427
Coco (da Bahia) 71 , 85, 20-t
Coco de airi açu 205
Coco de airi mirim 206
Coco de aricuri 205, 210, 219
Coco de guriri 205, 210, 219
Coco de imburi 204
Coco indaiá-açu 204
Coco de palmito 158, 204
Coco de pati 204
Coco de piaçaba 205, 231, 334
Cuco de pindoba 204
Coco de tucum 82, 206
Coco-s 135, 348, 350
Cocos butyracea 25
Cocos lapidea (v. Côco de piaçaba)
Cocos nucifera 71, 85, 95, 178, 204
Coelagenys paca 193, 198
Coendu (v. Porco-espinho)
Colhereiro 91, 397, 400, 420
Coirana 79
collaris, Hirundo 61
Coluber 145, 364
Coluber bicarinatus 77, Í40
Coluber formosus 19<1., J30
Coltiber fulvius 60, 330
Coluber merremii 346
Coluber plumbeus 79
Coluber venustissimus 330
Coluber versicolor 36<1
Columba geotfroyi 249
Columba jamaicensis 249
Columba leucoptera 4 52
Columba locutrix 358, 430
Columba minuta 250
Columba oenas 244
Columba rufina 225, 249
Columba speciosa 188
Col.u mba squamosa 390, 444
Conchas marinhas e fluviais 337
concolor, Felis 242, 258, 423
Conocarpus racemosa 72, 123, 169, 179,
220
constrictor, Boa 72, 207 1 257, 265, 350,
398
Conus 337
Convolvulus 125, 138, 159
Copaíba 139, 316
Copaíva (v. Copaíba)
Copaifera otficinalis 139, Sl6
Cophias bilineatus 186
Cophias holosericeus 452
Coqueiro 71, 95, 178, 204
Coral falsa 194, 330
Coral verdadeira (cobra) 59, JJO
corallinus, Micrurus 59, 330

'
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coriacea, Bignonia 37
coriacea, Testudo 167
cornuta, Palamedea 244, 254
cornutus, Bufo J69
cornutus Trochilus 412
coronatus, 'Psittacus 43
Coruja do campo 413
Corrupio do mar 231
Coruja de igreja (v. Suindara)
Corujão 269
Corvo marinho (veja Biguá) 70, 123
Corvus cyanoleucus 412
Corvus cyanopogon 373, 452
Coryphaena 475
Costus arabicus 68
cotinga, A.mpelis 207
Cotinga purpúrea 198, 207
Crax alector 109, 198, 266, 273, 297, 364
Crejoá 207
Crescentia cujete 104, llO, 295
cr.istata, Penelope 451
cristatus, Cacicus 250, 291
cristatus, Dicholophus 411, 420
Crocodilus sclerops 120, 301, S58, ~19
Crotalus horridus 186, 398, 444
Crotophaga ani 40, 45, 100
Crotophaga major 52
crotophagu s, Falco 222, 420
cruentatus, Psittacus 45
Crumatã 250
crucifer, Bufo 370
Crypturus 302·
Cuculus cayanus 38
Cuculus guira 100
Cuculus tenebrosus 83
Cuieira 104, llO, 295
Cuirana 67
cujete, Crescentia 104, llO, 295
cunilaria, Strix 413
Cuphea 337
Cupim, 47, 76. 399, 419, 449
curassavica, Asclepias 39
Curculio imperialis 32
Curculio palmarum J02
Curiango ("criangu") 103, 401
Curica 179, 220, J32
Curicaca 397, 400, 420
Cutia 19J, 198, 385
cyanea, N ectarinia 37, 144
cyanoleucus, Corvus 412
cyanogaster, Psittacus 198
cyanopogon, Corvus J73, 452
cyanotropus, Procnias 145
cayanus, Cuculus 38
Cyperus 23~
Cypraea 337
Cypselus 61 , 258
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dactylifera, Phoenix 71
Dançadores 144
Dasyprocta aguti 193, 198, 385
Dasypus 122, 198
Dasypus gigas 268, 292, 364
Dasypus maximus 268 (v. Dasypus gigas)
degener, Falco 42()
Delphinus phocaena 14, 4'76
Dendezeiro 46J
Dendrocolaptes 5"8, 366, ~O
Dendrocolaptes trochilirostris 376
dentata, Perdix 242
depressa, Testudo 340
Dicholophus cristatus 411, 420
dichotoma, Mertensia 94, 206
Diclidurus albus JJO
dicolorus, · Ramphastos 48, 185, 291. 387
Dicotyles torquatw 156
Dicotyles labiatus 156, 197, 24J, 254, '!00
Didelphis 242
discolor, Felis 168
diurnus, Caprimulgus 401
dominica, Anas 420
Donax 337
Dourado (marinho) 475
Dracaena draco 483
Dracontinum pertusum 49, 350. 355
Dragoeiro 483
dufresnianus, Psittacus 43, 1,54, 195, 25(}
Echinus 216, 22)
Echinus pentapórus 2)1
Echites variegata 86
Elaps corallinus 330
Elaps ibiboca 329
Elater noctilucus 85, 185, 353
elegans, Tanagra 1411
Ema 410
Emberiza braciliensis 394., 404
Embira branca 295
Embira jangadeira (v. Pau-de-jangada)
Epidendrum 42, 49, 57. 350, 429
Erythrina 25, 37
erythrocephala, Pipra 144
erythrogaster, Psittacus -59, 250
erythrophthalmus, A.nabates 381
esculentum, Arum 224
Escaravelho hércules 166
Espadarte, 157, 250
espelho, Pomba 249
Esquilo 45
Eugenia 76, ~50
Eugenia pedun culata 122. 124
Evolv ulus phylicoides 86
faber, Hyla ·456
Falco brasiliensis 93
Falco busarellus 91
Falco crotophagus 222, 420
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Falco degentr 420
Falco furcatus 8,, 1!2
Falco guianensis !77
Falco haliaetos 278
Falco nudicollis 355, J63, '87
Falco palustris 91
Falco plumbeus 86, 132
Falco tyrannus 266
fatuel/us, Simia 65, 71
Felis brasiliensis 168, 141, 456
Felis concolor 242, 258. 42?l
Felis discolor 168
Felis maroura 198., 425
Felis onca ~o. 134, 156, 42J
Feiis pardalis 197, 424
Felis tigrina 198
Ftlis yaguarundi 198, 425
Ferreiro (rã) 134, 456
/erruginea, Strix 87, 188
Feto 42 .
Fetos arborescentes 206, ~55
Ficus 2,0, 294, ~50
Figueira 100
figulus, Turdus 413
Filix 42, 206, 277, '94
Fincudo 235
Flamingo (veja "Guará")
f lammea, Strix 467
flaveola, Nectarinia 222
flavescens, Picus 59
flavirostris, Sterna 239
foetida , Agave 32, ?l7, 81, 403, 492
Fogo-apagou J90, 444
forficatus, Haliatus (v. Fragata)
Formigas 47
.
.
formosus, Coluber 194, 3JO
Fragata 16, 203, 211
Franga d'água azul 37, 341
Fringílla magellanica 404
Fringilla nitens 145, J90, 394
Fringilla ornata 413
Fringilla pileata J90. 394
fruticosa, Wibtroemia 86
Fucus 17, 21, 124, 152. 225, 479
Fulgora laternaria J54
fulvius, Coluber 60, 330
furcatus, Falco 85, l?l2
Gafanhotos 445
Gaivota 20, 46, 55, 1S4, 219, Sll
Galbula magita 149
Gallinula mtirtinicensis S7, J41
Garnbá 242
Garneleira 230, 294
Garça branca grande 77, 128
Garça branca . pequena 77, 128
Garça noturna 102
Garça .real 127
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Gardenia 79
Garoupa 226
garrulus, Phasianus 212
Gato mourisco 198, 424
Gato pintado 198
Gaturamo '2
Gavião de penacho 266
Gavião do sertão 355, 363, S87
Gavião tesoura 85
geoffroyi, Columba 249
Genipa americ•na 107. 274, 289, S49
Genipapciro (v. Jenipapciro)
Gibão de couro 256
Giboia (v. Jiboia) ·
gigas, Dasypw 268, 292. 364
Goiabeira 26. 122. 414
Golfinhos 14, 476
Goiaba 122
. gracilis, Atnolis J69
Gralha (veja "Quem-quem''.)
Gralha azul 412
Gralhão (veja Gavião do sertão)
Grammistes 331
grandis, Capr.imulgw 269, 275
Grapirá (v. Fragata)
Graúna (v. Pássaro pr~to)
Graúna (árvore) 67
Gravatá 109
grossa, Loxia J80,
Grumbari 67
Gryllw 445
Guacani (v. Cachimbau)
Guache 116, 250, 2.77, 359
Guaçu-birá 15S, 156, 197
Guaçu·pitá 76, 156, 392
Guaçupucú 408
Guaiamu 72
Guandirá (veja Vampiro)
Guará (v. Lobo) ·
Guará (ave) 92
guarauna, Numenius 237
Guariba 51, 71, 78, 111. 128, 375, J8J
Guariba preto 409
Guazupitá (veja Guaçu-pitá)
guianensis, Falco 377
guianensis, Perdix 188, 242, 245, 565
guianensis. Psittacw 44, 62
Guigó 195, 197, 375, 579
Guilandina bonduc 210
guira, Cuculus 100
Guirapariba 3~5
Guriri (coco) 55, 205. 210, 219
gumardus, Trigla 14
guyanensis, Tanagra }86
Gypogeranus .. africanus . 412
Haematop~ 87, 92. 134
haemorrhous, Cassicus 116, 250, 277, 359
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Irerê ("aréré') 92, 420
halidetos, Falco 278
Haliaeus forficafus (veja Fragata)
Issara .291
Hapale chrysomelas 366, 373, ·375
Jaca 26
Heliconic 27, 42, 110, 134, ~H9, 352
· Jacarandá 57, 333
jacana, Parra 45
Heliconâus 441
Helix 337
Jabiru (v~ Jaburu)
Helix ampulacea 78
Jaburu 77, 278, 396, 426
Helix ovalis 78
Jabuti 199, 359
hercules, Scarabaeus 166
Jabuticaba 292
jacana, Parra 45, 52, 274, 341
Herva de bicho 70
Herva ·moura 68
]açanã (v. Piaçoca)
Hesperia 398
]acaranda 57, 350
Hirundo collaris 61
Jacarandá 67, 331
Hirundo jugularis 256
Ja~aré ' 102, 120, 121, 123 •. 159, 173.• 182,
Hirundo leucoptera 188, 256
196, 301, 358, 419
]acchus
leucocephalus 144
Hirundo melanoleuca 256
]acchus penicillatus 241, 341,' 375
Hirundo minuta 61
Hirundo pelasgia 328
jacchus, Simia 241, 467
]acquinia obovata· 150 .
hirundo, Sterna 55
H irundo violacea . 152
Jacu 451 (v. Jacupemba)
holosericeus, Cophias 452
. Jacupemba 56, 152, 198, 242, 297
horridus, Crotalus 186, 398, 444
Jacutinga 110, 198, 267, 297
Hyla aurata 456
Jacurutu 158
Hyla faber 134, 456
Jaguaretê (v. Onça pintada}
janiacaii, Oriolus 401
Hyla luteola 155
hypoxanthus, Ã.teles 78, 108, 244, 349, 364,
jamaicensis, Columba 249
366, 388
Jandaia 157
ibiboboca; Micrurus 329
Jaó (v. Juó)
lbis de cara nua 91
Japu 250, 291
lbis verde 343, 382
Japuf 25Q, 252, 349
lcica 210
Jaquá (sic) 67
idomeneU.s, . ~apilio 53
Jaqueira 26
lle"X 350, ·371, 455
Jaracatiá (v. Mamão-do-mato)
ilicifolia:. Celastrus 455
Jararaca 186. 193, 207
Imbaúba 146, 294
Jararaca-de-rabo-branco 452
Imbiú 67
Jararaca verde 186
Im buzeiro 303. 455
Jararacuçu 194.
Imburi (coco de) 204
Jarraticupitaia 67
imperialis, Curculio 32
]atropha 350
]atropha manihot 31, 56, 276
Inambú 123, 291, 125, 302, 366
]atropha urens 133, 316, 371
Indaiá-açu 204
Jauarété 30
·
indica, Canna 37 ·
indica, Mangifera 32, 463
Jenipapeiro 107, 274, 289, 349
Inga (v. lngá)
Jequitiranaboia (veja Fulgora)
lngá 303, 350
Jiboia 72, 207, 265, 398
Intanha 369
Jequitibá 174
integrifolia, Ã.rtocarpus 26
Jissara (v. Coco de palmito)
Ipê 66
João de barro 413 · .
Ipê amarelo 67, 82, 101
João-corta-pau 85
Ipê-tabaco 67
João-grande (veja Fragata)
Ipê~una 67
jubata, Myrmecophaga 30, 166, 197, 399,
Ipecacuanha 68
409.
ipecacuanha, Pombalia 68
Judeu (peixe) 476
lpecutiri 127
jugularis, Hirundo 256
Ipomaea 447
Jundiá 250
Ipomoea littoralis 210
Juó 125, 134, 136, 35,., 366, 379, ~86
Irara 197
Jupati 266
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Juriti (jurití) 249
Juru 195, 458, 459
labiatus, Dicotyles 156, 197, 243, 300
Lacerta ameiva 72
Lacerta litterata 72
Lacerta teguixin 51, 125, 374, 454
lachesis muta 137, 186
laertes, Papilio 44-0
Lagartixa (das casas) 88
Lagartixa de coleira 88, 380
Lagarto 353, 363
LamfrYris 185,
Lanius picatus 429
Ldnius pitangua 40, 91
Lantana 27, 39
lapidea, Cocos 231
Laranja da terra 77
Laranjeiras 37
Larus 134. 219
. Larus marinus 20, 55,
Larus ridibundus 46, 55
Larvas comestíveis 260
laternar-ia, Fulgora 354
Laurus 67, 68, 350
leucocephalus, ]acchus 144
leucocilla, Pipra, 144
leucogaster, · Sula 70
leucophthalmus, Anabates 376, 381
leucoptera, Columba 452
leucoptera, Hirundo 188, 256
leucoptera, Penelope 110, 198, 267, 297
leucopterus, Caprimulgus· 440
Lecythis ollaria 26, 82, 101, 257, 294. 350
leilus, Papilio 441
Lepas 337
'Lepidium 32
Lepus brasiliensis 40
Lichen rangiferinus 218
Licuri 443
ligtu, Alstroemeria 59
lineatus, Picus 59
lineola, Loxia 394
Linharia aromatica 379
liniferum, Arum 123, 182, 277, 341
littoralis, !pomoea 210
littoralis, Remirea 169
Lobo 409
loculator, Tantalus 77, 396
locutrix, Columba 358, 430
loeflingi~ Cratalus 398
longimanus, Cerambyx 199
Lontra (veja Ariranha)
Loricaria plecostomus 272
Loxia canadensis 385, 386
Loxia crispa 394
Loxia grossa 380, 386
Loxia lineola 394
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Loxia torrida 394
lunatus, Pelopaeus 78, 88
luteola, Hyla 155
Lutra brasiliensis 128, 197, 259, 378
Macaco (v. Mico)
Macaquinho preto (v. Sauim prêto)
Macaco de bando 273, 372, 368, 378
·Maçaranduba 67
_
Maçaricos 45, 70, 123, 134
macao, Psittacus 83, 105, 157. 187
macavuanna, Psiitacus 44, 77
macroura, Felis 198, 425
macrourus, Anabates 381
Mactra 337
Macuca 193, 198, 302, 364. 371, 379
maculosus, Tinamus 95
Mãe-da-lua (veja Urutau) 177, 188, 243,
269, ~275, 440
magellanica, Fringilla 404
magna, Galbula 149
magna. Tanagra 386
Maitaca 135, 207
Maitaca de cabeça ver~e)ha 198
Majole 68
major, Crotophaga 52
Mamoeiro 25, 245, 303
Mamão do mato '3 65
Manati (v. Peixe-boi)
Mandioca 31, 56
Mandioca brava 175 Mangifera indica 25, 32, 463
mango, Trochilus 241
Mangues 72, 169, 179, 220, 230
Mangueira 25. 32, 463
manihot, ]atropha 31, 56, 279
Maracajá 197, 424
· ·
Maracujá 57, 350, 354, 402
Maracanã 44, 62, 68, 77
marail, Penelope 56, J52, 198, 242, 297
Maranta 49
marcgravii, Elaps 317
margaritifer, Bufo 370
marginatum, Asplenium 376
Marimbondos 78, 146, 337, 338, 387
marinus, Larus 20, 55
marítima, Remirea 210
Mariquina 44. 50 (v. Sauí vermelho)
Marreca 221
Marreca viúva 92, 127, 131, 228
Martim-pescador 120, 123
Martim-pescador de barriga c'ôr-de-ferrugem 187
martinicensis, Gallinula 37, 341
Maruim 39
mastacalis, Muscicapa 384
Mateiro 76
Mauritia 276

,
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maximus Dos!P•u .268
maximus, Phyllostomw 451.
Medusa pelagica 16, 278, 4?6
Melaleuca 90
Melancia 26
melanocephalw, Pf'ocnias lJl
melanochiT, Callithrix 195, 197, 575, 579
melanogaster, Plotus J41
melanoleuca, Hirundo 256
melanonotw, Psittacus 207
Melastoma 135, 274, 550
Melro 253
menelaw Papilio 440
menstruus, Psittacus 1,5, 207
Mergulhão · (Sula) 75, 528, 474
Mergulhão (de água doce) '41
Mero 226
merremii, Coluber 546
M ertensia dichotoma 94
M etrosideros 90
mexicana, Argemone 185
mexicanus, Canis 409
mexicanus, Cervus 408
Mico-de-chifre 66, 71
Micos 197, 378
MiCTurus corallinus 59, 310
miliaris, Nottjluca 18
Mimosa 57, 67, 68, 96, 350, 571, 389
minuta, Columba 250
minuta, Hirundo 61
minuta, Stema 55
Miriqui 78, 108_, 244, 349, 364, 366, J88
mirya, Pyrrhula J94
mitratus, Psittacus 198
Miuá (veja Anhinga) 254
Mocó J94, ·447

molle, Schinus 250
M~no (veja '"Miriqui)
Morcegos 218, 239, 242, 259, 598, 451
Morcego branco 330
moschata, Anas 43, 127, 157, 198, 242, 244
moschitus, Trochilus J95
Mosquitos 235
Moura {Erva) 68
Murta 262
Murex 337
Musa 25
Mus pyrrhorinos 40J
Muscicapa 256, 566
Muscicapa mastacalis J84, 585
Muscicapa rivularis J48
M uscicapa rupestris 2S6
Muscicapa tyrannus 406
Muscicapa vociferans 181, 358
Mustela 197
muta, Lachesis 1J7, 186
Mutucas 1 J2, 399
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Mutum 109, 198, 266, 27~. 297, 364
Mycetes caraya 409
Mycetes ursinus 71, 51, 128, 157, 197, J8J
Mycteria americana 278, )96, 426
mydas, Testudo 167, )28
Myiothera 366, 394, )99
Myrmecophaga jubata 30, 166, 197, 399,
409
Myroxylon peruiferum 316
Myrthus 262, 350
Mytilus 337
Nacunda 401
naevia, Tapera 85
naso, Jlespertilio 188
Nasua 197
Nectarinia cyanea '37. 144, 207
Nectarinia flaveola 222
Nerita 337
nestor Papilio 440
nigra, Rhynchops 152, 157, 237
nitens, Fringilla 145, 390, 394
Noctilio 242
Noctiluca miliaris 18
noctilucus, Elater 85, 185, J53
noctivagus, Tinamus 125, 134, 136, 354,
366, 379, 388

nucifera, Cocos 71, 85, 95, 178, 204
nudicollis, Falco J55, 363, 387
nudicollis, Procnias 44. 45, 50, 76, 79,
388

Numenius carauna 237
nycticorax, Ardea 102
Nymphaea 89, 121
obovata, ]acquinia 150
obovata, Plumeria 453
occidentale, Anacardium 122., 172, ·230
ochrocephalu.s, Psittacus 179, 220, 332,
420

Columba 244
Oenothera 388
officinalis, Copaifera JJ9, 316
officinalis, lpecacuanha 68
Oiticica 174, 200
óleo-pardo 67
ollaria, Lecythis 26, 82
onca, Felis 30, 134, 156, 423
Onça parda ("vermelha") 242, 258, 371.
423
Onça pintada 30, 134, 156, 241, 278, 35'
376, 42J
Onça preta 156, 168, 456
Onça vermelha (v. Onça parda)
Opetiorynchos turdinus J81
orellana, Bixa 107. 289
Oriolus cayennensis 250
Oriolus haemorrhous 2·77
Oriolus jamacaii 401
o~nas,
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Oriolus persicus 252
Oriolus· tiiolaceus 45, 390
Ormruia coccinea 87 .
ornata, Fringilla 413
ornatus, Trochil'l!S . 45 .
orphoeus, f"urdus , 88
Ostrea 337 .
.
Ouriço do már 216, 223
ovalis, Helix 78 ,
Paca 193, 198
paca, Coe!ogenys 193, 198
. Palmeira 39
Palamedea cornuta 244., 254
palmarum, Curculio 3.02
palmarum, Tanagra 331
Palmito (coco d.e) 158, 204
palustris, Bonnetià 86
palustri.s, Falco 91
papa, Vu ltur 372
Papa-capim } 96 .
Papa-formigas 366 ·
Papa-moscas 256, 366, 384, 385
Papa-ostras 87, 92, 1.34
Papagaios 50, 320
Papagai9 verdadeiro ' 420
Papa-vento 369, 455
Papilio, .. (var. esp.) 440, . 441
Papilio 53 ..
parda~is, Fe'lis 197, 424 ·
· pareola, Pipra 144
Parra jacana 45, 52, .274, 341
parraqua, Penelope 212
Passarão 77, 396
Pássaro p'ri::to 25J ..
passerinus, . Psittacus 250
Passiflora 57, 350. 354, 402 ,
Patélla 337 Pati (v. Cõéo 'de pati)
.
Pato almiscarado 43, 127, 157, 198, 242,
244

Pato de crista 400
Pato do mato 43, 127, 157, 198, 242, 244
Pau -brasil 57, 66
Pau d'arco 286
Pau de embira 285.
Pau de estopa 283, 285
Pau 7de-j"'ngada 333
Pau de leite '389
Paullinia 150, 350
Pavó 59, 138
Pavoncinho (vej;t "Quero-quero") 45, 61
Peca-para 341 ' .
·
Peca:ri 37.
,
pedunculata, Eugenia 122, 124
Pega 241
Peixe-boi (veja "manati") 150, 171
pelagica, Medusa 16, 278,
.. 476
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pelagica, Procellaria 10. 476
pelasgia, Hirtindo 318
. Pele~anw aquilus 16, 203, 211
Pelopaeus lunatw 78, 88
peltata, Cecropia 146
· pendulw, Cactus 277
Penelope 257
Penelope cristata 451
Penelope leucoptera 110, 198, 267, 297
Penelope marail 56, 152, 198, 242, 297
Penelope parraqua 212
penetrans, Pulex 90, 213, 380
penicillatus, ]acchus 240, 340, 375
pentaporti.s, Echinus 231
Perca punctata 331
Perdix dentata 242
.·
Perdix guianensis 188, 242, 243, S65
Perdiz (veja Codoma) 95
Periq,uitos 157. 366
Peroba 68, 174
persicus, Cassicus 252, 250, 349
ptrs~natus, Callithrix 128, 157
pertusum, Dracontium 49, 555
Peruá 331
peruiferum, Myroxylon 316 ·
petasophorus, Trochilus 412
Petraea volubilis 264
Phaeton aethereus 475
Phalaena agrippina 368, 388
Phasianus· garrulus 212
phocaena, Delphinus 14, 476
Phoenix dactylifera 71
Pholas 337
phylicoides, Evolvulus 86
Phyllanthus 277
Phyllostoma (v. Phyllostomus) 55
Phyllostomus 53, 451 ·
Phyllostomus maximus 451
Phyllostomw spectrum 218, 2J9
Physalia 15, 18, 476
Physalis (veja Physalia)
Piabanha 192, 250, 365
Piaçaba (v. Coco de piaçaba)
Piaçoca 45, 52, 274
Piau de capim 171
Picapara (v. Peca-para)
Picapau 366
Picapau branco 129,
Pi~a-pau do caJIP,"'O J99
picatus, Lanius 429
Picus 366
Picus flavescens 59, 138
Picus .campestris J99
Picus lineatus 59
Picus melanopterus 129
Picus . robustus 59, 138
pileata, Ardea 127
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pileata, Fringilla J90, J94
Pimenteira, lU, lJ31, lJ65
Pindoba (coco de) 2<H
Pinna 337
Pintassilgo 4<H
Piper lJ50
Pipra 386
Pipra caudata 430
Pipra erythrocephala 144
Pipra leucocilla 144
Pipra . pareola 144
Pipra strigilata 144
Piqui 67 '
.
Pira·n ha (veja Caribes)
Piririgua 100
pitangua, Lanius 91
Pitangueira 122, 124. 303
Pissandó (v. Coco de guriri)
P.ita 492 (v. .4.gave foetida)
Pitanga 122
pitangua, Lanius 40, 91
Pitomba 67
Platalea ajaja 91, 397, 400, 420
plecostomus, Loricaria 272
plexippus, Papilio 441
Plotw anhinga 9Z, 254, J-11
Plotw melanogaster 341
Plotus surinamensis J41
Plumbago 211
plumbeus, Coluber1 79
plumbeus, 1'àlco 86, 132
Plumeria obovata 453
Pocassu (v. Caçaroba)
Podiceps J41
Polygonum 70
Pomba amargosa 358, 430
Pomba espelho 249
Pomba trocaz 188
Pomba verdadeira 188
Pombalia ipecacuanha 68
Pontederia 121, 274 .
Porco espinho 144
Posoqueria lJ36
Potamogeton tenuifolius 450
Pothos 459
Preá J82
Preguiça comum 183
Preguiça de coleira 66
Pristis serra 157, 250
Prionus ceroicomis 302
Procelaria 230
Procellaria pelagica 14, 476
Procnias (veja Araponga)
Procnias melanocephalus 131
Procnias nudicollis 44, 45, 50, 76, 79, 388
Procnias eyanotropus 145
Proeyon 409
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Psidium pyri/erum 26, 122, ll4
Psittacus amazonicüs 179, 220, 332, 420
Psáttacus ararauna 83
Psittacus cactorum 396, 444
Psittacus coronatus 43
Psittacus cruentatus 45, 59, 380
Psittacus eyanogaster 198
Psittacus dufresnianus 43, 154, 195, 250
Psittacus erythrogaster 59, 250
Psittacus guianensis 44, 62
Psittacus. macao 83, 105, 157. 187
Psittacus macavuanna 44, 77
Psittacus melanotus 207
Psittacus menstruus 135, 207
Psittacús mitratus 198
Psittacus ochrocephalus
(v.
Psittacus
amazonicus)
Psittacus passerinus 250
Psittacus pulvurulentus 195, 458, . 459
Psittacus severus 239, 241, J80
Psittacus squamosus 250
Psittacus vinaceus 420
pulsatrix, Strix 269
Pteris caudata 395, 442
Pteris paradoxa 379
Pulga 238
Pulex penetrans 90, 213, 380
pulsatrix, Strix 269
pulvurulentus, Psittacus 195, 458, 459
punctata, Perca 331
Putumuju 68
frYri f erum, Psidium 26, 122, 414
pyrrhorinos, Mus 403
Pyrrhula misya 394
Queixada (porco) 156, 197, 243, ·254, ~00
Quem-quem 373, 452
Quero-quero 45, 61, 76. 89, 420.
Quiruá (veja Crejoá)
Rãs 155, 353
Rabo de junco 475
racemosa, Conocarpus 72, 123, 169, 179,
220
Ramphastos aracari 56, 80, 349, 387
Ramphastos dicolorus 48, 185. 291, 387
Ramphastos toco, 412, 413
rangiferinus, Lichen 218
Raposa 428
Remirea littoralis 169, 210
Rhea americana 410
Rhexia 40, 52, 274, 350
Rhizophora 25, 72, 220, 230
Rhynchops nigra 152, 157. 237
Ricinus 31-; 152
ridibundus, Larus 46, 55
ringens, Af"istolochia 453
rivularis, Mú.Scicapa 348
Robalo 192, 250
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Socó-boi 342
robustus, Cebus 197
J'obustus, Picus 59, 138·
Sofrê 401
Solanum 367
Rola 249
rosalia, Simia 44, 50, 71
Sophora 124, 210
rosea, Vinca 211 , 213
Sovi 86, 132
ruber, Tantalus 92
speciosa, Co lumba 188
spectrum, Phyllostomus 218, 239
rufifrons, Anabates 402
spiza, Nectarinia 207
rufina, Columba 225, 249
. splendens, Salvia 39
rufiventris, Turdus 53, 210
Spondias tuberosa 337
rupestris, Cavia 394
Spondylu.s 337
rupestriJ, M uscicapa 256
Squalus 250, 331
Sabacu 342 ·
squamosa, Columba 390, 444
Sabiá-cica 198
squ.amosus, Pisittacus 250
Sabiá-da-praia 88
Sabiá-laranjeira 53, 210
Stachytapherta 88
stellaris, Ardea 412
~biá-do-mato-virgem (v. Sebastião)
Sagui (veja Sauim)
Stellio torquatus 88, 380
Stentor 71
Saí 207
Saí-açu 128, 157
Sterna 46. 134, 240
Safra 144
Sterna argentea 55
Salix babilonica 468
Stern a caspia 55
Stern a f lavirostris 239
Salmo friderici 465
Sa.lsa da praia 210
Sterna hirundo 55
,
Sterna minuta 55
Salvia 39, 351
Salvia splendens 39 ·
Sterna stolida 16
Samambaia 94, ~95, 442
stolida, Sterna 16
Sangue de boi (veja Tié-piranga)
Strelitzia 42
strigilata, Pipra 144
Sanhaço de coqueiro 331
Strix alu.co 85
Sapo cururu 44, 150
Strix cu.nicularia 413
Sapos 370
Sapo-marinheiro 275
Strix f erruginea 36, 87, 188
Strix f lammea 467
Sapucaia 12, 82, 101, 257
sapphirinus, Trochilus 39
Strix pulsatrix 269
Sauim 144, 244, 340
Strombus 337
Sauim cinzento 241, 341, 375, 467
Subideira (v. Arapaçu)
Sauim prêto 356 366, 373, 375 .
Suçuapara 408
Sauim vermelho 44, 50, 71, 80
Suçuarana (v. Onça parda)
Scarabaeus herc~les 166
Suiriris 404
Schinus m olle 230
Sula 'f74
Sucuriuba 265, 301
Sciurus aestuans 4 5
sclerops, Crocodilus 120, 301, 358, 419
Sucurupora 250
Scomber 331
Suindara 467
Sebastião 181, 358
Sula leucogasler 70
surinamensis,
Plotus 341
Sepepira 68
Surucuá 58, 79, 158, 387
Sergueira 67,
Seriema 411, 420
Surubim 250
Surucucu 137, 186
serra, Pristis 157, 250
Serrador (v. Fringilla nitens) .
Sylvia 380
severus, Psittacus 239, 241 , 380
Sylvia trichas 222
Tabuiaiá (v. Cegonha)
Sida carpinifolia 95
tabulata, Testudo 199, 359
silens, Tanagra 381
siliquastrum, Cercis 482
Tagetes 443
Silurus 46, 259, 331
Talha-mar 152,. 157, 237
Si mia fatuellus 65, 71
Tamanduá bandeira 30, 166, 197, 301,
Simia jacchus 241, 467
399, 409
Tamanduá -cavalo (v. Tamanduá banSimia rosalia 44, 50, 71, 80
Siri 72. 230, 277
deira)
1
•,

,
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Tamareira 71
Tanachura (v. Tanajura)
Tasaogra
T anagra auricapilla 4JO
Tanagra bonariensi.s 45. 390, 403
Tanagra, brasilia 38, 52, 13,, 25J, 386
Tanagra brasi liensis 386
Tanagra capistrata 404
Tanagra cayennensis 386
Tanagra elegaris 144
Tanagra guyanens'is J86
Tanagra magna 386
Tanagra palmarum 331 ·
Tanagra silens 381, 386
Tanagra violacea 32
Tanajura 47
Tangará 430
Tantalus albicolis 397, 400, 420
Tantalus cayennensis 343, 382
Tantalus loculator 77, )96
Tantalus ruber 92
Tapera naevia 85
Tapicuru (ave) 92 ·
Tapicuru verde (v. Ibis verde)
Tapicuru (árvore) 257
Tapiireté (v. Anta)
Tapirus 249, 256, 38'
Tapirus americanus 30, 129, 175; 197, 258,
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Tapiti 40
Taquaruçu 81. 110, 384
Tartarugas 211. 2~4. 151
Tartaruga "de pente" 167, 335
Tartaruga de concha mole 167
Tartarugas de água doce 238, 340
Tartarugas do mar 167, 328, 335
Tatu -açu (v. Tatu canastra)
Tatu canastra 268, 292, 364
Tatu-peba 122
Tatu verdadeiro 193, 198
teguixin, Lacerta 51, 125, 374, 454
Teiú 51. 125,. 374, 453
Tellina 337
tenebrosus, Cuculus 83
tenella, Caulinía 432
tenuifolius, Potamogeton 450
Térmitas (v.. Cupim)
Tesoura (pás_,aro) 406
Testudo caretta 167, 335
Testudo coriacea 167
Testudo depressa 340
Testudo mydas 167, 328
Testudo tabulata 199, 359.
Theobroma 32
Tico-tico 394
Tico-tico rei 390
T1é (v. Tié-piranga)
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Tié-piranga 47, 57 , 131, 244, 253
Tigre 166
tigrina, Felis 198
Tillandsia 44, 252. 277, 359, 384
Tinamus 291, 350
Tinamus brasiliensis 193, 198, 302, 364,
371, 379
Tinamus maculosus 95
Tinamus noctivagus 125, 134, 136, 354,
366, 379, 388
Tinamus variegatus 198, 364
Tingui 150
Tiriba 45, 59, 380
toco, Ra.m phastos 412, 413
Todus 100, 148
tomentosa, Avicennia 179
torquatus, Bradypus 66
torquatus, Stellio 88, 380
torrida, Loxia 394
Traíra 192, 365
trichas, Sylvia 222
tridactylw, Bradypus 183
Trigla gurnardus 14
Trigon ocephalus 1~6
Tringa 134
trochilirostris, Dendrocolaptes 376
Trochilus ater 269, 372
Trochilus bicolor 53
Trochilus cornutus 412
Trochilus mango 241
Trochilus m oschitus 395
Trochilus ornatus 40
Trochilus petasophorus 412
Trochilus sapphirinus 39
Trochus 337
Trogon 58, 387
Trogo,n viridis 79, 158
Tropeiro (v. Sebastião)
Tsiu 145, 390, 394
tuberosa, Spondias 436
Tucanos 48, 185. 291 , 387
Tucano grande 412, 413
Tucúm 82
Tuidara (v. Suindara)
Tuiuiú (v. Jaburu)
Turbo S37
turdinus, Opetiorynchos 381
Turdus brasiliensis 34-J, 3~1
Turdus figulus 413
Turdus orphoeus 88
Turdus rufiventris 53, 210
Turnera ulmifolia 89
tyrannus, Falco 266
tyr'fnnus, Muscicapa 406
Ubá 135, 2Sl, 237 , 240, 297
Ulex 21
ulmifolia, Turnera 89
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uniflora, Cassia 86
urem, ]atropha 133, 316, 371
Uricana 195, 336
ursinw; Myceies 51, 71, 128, 157,
Ursus cancrivorw 409
Urtica 133; 316
Urtiga 316
Uru (veja Capueira) 185
Urubu (comum) 228
Urubu de cabeça vermelha 46, 86,
Urubu-rei 372
Urucu 107, 289
Urutau (veja "Mãe-da-lua")
Vaga-lumes 85~ 185, 353, 354
Vampiro 218, 239, 451
J1anellus cayennemis 45, 61, 76, 89,
variegata, Echites 86
vàriegatus, Tinamus 198, 364
Veado campeiro 408
Veado catingueiro (v. Guaçubirá)
Veado galheiro (v.Guaçupucu)
Veado mateiro (v. Guaçu-pitá)
ventricosa, Bombax 223, 260, 286,
Venus 337
venustissimus, Coluber JJO
Verbena virgata. 454
versicolor, Coluber 364
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Vespertilio naso 188
vetula, Balistes · 331 ·
viduata, Anas 92, 127, 131, 228, 420
vinaceus, Psittacw 420
J1inca rosea 211, 213
Vinhático 339
Violacea, Hirundo 157
violacea, Ta1'agTa 32
violaceus, Oriolw 45, 390, 403
Vipera atrox 193
Vira-bosta 45, 390, 403, 420
virescem, Ardea 342
virgata, .Anas 241
virgata, J1 erbena 454
viridis, Anolis 369
viridis, Trogon 58, 79, 158
Jlismia 350
Visnea 274
vociferans, Mu.scicapa 181, 358
volubilis, Petrea 264
Voluta 337
V ultur aura 46, 86
J1ultur papa 372
.
Wikstroemia fruticosa 87
xanthosternus, Cebw 273, 368, 372, 378
yaguaroundi, Felis 198
Zabelê (v. Juó)
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ADAGIÁRIO BRASILEIRO-Leonardo Mota-(873)
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JOSÉ BONIFÁCIO-Octávio Tarquínio de Sousa-(1011)
A VIDA DE D. PEDRO l - Octávio Tarquínio de Sousa - 3 vols. - (1O12/4)
BERNARDO PEREIRA DE .V ASCONCELOS - Octávio Tarquínio deSousa - ( 1015)
EVA RIS TO DA VEIGA - Octávio Tarquínio de Sousa - (1O16)
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-O ALEIJADINHO DE VILA RICA- Waldemar de Almeida Barbosa-(793)
ALEIJADINHO, PASSOS E PROFETAS - Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira - (788)
AS IGREJA S SET ECENTISTAS DE MINAS -(cartonado).- Paulo Krüger Corrêa Mourão -(.196)
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VIAGEM PITORESCA ATRAVÉS DO BRASIL - (em cores) - João Rugendas - (1081)

Nesta mesn1a Coleção outros importantes
livros para o conhecimento de nossa História
HISTÓRIA GERAL DO BRASIL e HISTÓRIA DA INDEPEt\DtNCIA DO BRASIL 6 tomos (3 vols.) - Francisco Adolfo
de Varnhagen.
HISTÓRIA DO BRASIL - 2 vols. - H.
1Iandehnan.
IJISTÔ.RIA DO BRASIL - 3 vols. - Robert
Southey.
HISTÓRIA DO BRASIL - João Arnútage.
HISTÓRIA DA A.M~RICA PORTUGUESA
- Sebastiã"o Rocha Pita.
H.ISTÔRIA DO BRASIL-REINO E BRASILIMP!:RIO - 2 vols . -- l\1ello 1\-Ioraes.
HISTÓRIA DAS ÚLTitvlAS LUTAS NO
BRASIL ENTRE OS HOLANDESES E OS
PORTUGUESES - Pierre l\1oreau e RELAÇÃO DA VIAGEl\1 AO PAfS DOS TAPUIAS
- Roulox Baro.
l\íEl\1ÓRIAS PARA SER\' IR À HISTÓRIA
DO REINO DO BRASIL - 2 vols. - Luís
Gonçalves dos Santos.
HISTÓRIA DO IMPl:RIO - A ELABORAÇÃO DA INDEPENDtNCIA - 2 vols. - Tobias l\tonteiro .
VIDA DE D. PEDRO II - Ascensão (18251870), Fastígio (1870-1880), Declínio (18801891) - 3 vols. - Heitor Lyra.
HISTÓRIA DO llvlPêRIO - O PRIMEIRO
REINADO - 2 vols. - Tobias l\1onteiro.
PESQUISAS E DEPOI11ENTOS PARA A
HISTÓRIA - Tobias l\ lonteiro.
TRATADO DA TERRA DO BRASIL - HISTÓRIA DA PROVmCIA DE SANTA CRUZ
- Pero de l\1agalhães Gandavo.
TRATADOS DA TERRA E GENTE DO
BRASIL - ·Padre Fernão Cardim.
HISTORIA DO MOVI~tENTO POLI'rICO
DE 1842 - José Antônio .Marinho.
HISTORIA DOS FEITOS RECENTElviENTE
PRATICADOS DURANTE OITO ANOS NO
BRASIL - Gaspar Barléu.
J\fEMÔRIAS PARA A HISTÓRIA DA CAPITANIA DE SÃO VICENTE - Frei Gaspar
da ~ladre de Deus.
CONTRIBUIÇÃO PARA A HISTÓRIA DA
GUERRA ENTRE O BRASIL E BUE~OS
AIRES - Por uma Testemunha Ocular.
COROGRAFIA BRASilICA - Aires de Casal.
HISTÓRIA DA GUERRA DO PARAGUAI
- Max von Versen.
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