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Os Tratados de Tordesilhas
Madri e Santo Ildefonso

P

ouco se sabe sobre a vida de Giovanni Angelo Brunelli, a não ser por
algumas informações esparsas encontradas na correspondência por
ele recebida de alguns amigos, hoje depositada na Coleção Brunelli,
da Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro
(BNRJ) (cf. Robustelli, 1996) e de documentos manuscritos sobre a Capitania
do Pará existentes no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa (AHU) (cf.
Projeto Resgate de Documentação Histórica “Barão do Rio Branco”, 2002).
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Sabemos que nasceu na Itália, muito provavelmente em Bolonha em 22 de
janeiro de 1722 e que morreu em 25 de fevereiro de 1804. Seu pai, Angelo
Michele, morreu em 1800 (Bianconi, G., 1800). Teve dois irmãos. Um deles,
Giovanni Battista, falecido antes de 1797; foi casado, e deixou um filho,
Giuseppino (Bianconi, A. L., 1799b), e duas filhas (Bianconi, A. L., 1797d,
1798b, 1798c; Bianconi, G., 1800, 1801); sua viúva casou-se depois, em 1798,
com um tal Sr. Mazzone, médico de Bolonha (Bianconi, A. L., 1798e). O
outro, Gabrielle (foi assistente de Eustachio Zanotti, ver nota 2 abaixo), morreu
em 1797, aparentemente sem deixar família (Bianconi, A. L., 1797a, 1797b,
1797c, 1797e, 1798a, 1798b, 1798c, 1798d, 1799a, 1799b,1799c, 1799d).
Giovanni Angelo Brunelli era presbítero secular. Sem dúvida alguma
formou-se em astronomia, ingressando no Observatório Astronômico da
Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna1. Em 1750, com Eustachio
Zanotti2, fez observações sobre um eclipse da lua, publicadas só em 1755, na
revista da Academia (Observatio eclipsis Lunae. 1750. Bonon. Scient. Artium
Inst. atque Acad. Comment. 3: 359).
Em junho de 1750 foi contratado pelo Pe. João Álvares de Gusmão, padre
carmelita descalço, para integrar a Comissão Demarcadora de Limites entre
as possessões portuguesas e espanholas na América do Sul, em decorrência do
Tratado de Madri [Fig. 1], celebrado entre D. João V de Portugal [Fig. 2] e
Fernando VI de Espanha [Fig. 3] em 13 de janeiro desse ano. Brunelli tinha
então 28 anos completos. Segundo seu próprio testemunho (ver seu trabalho
no. 1, abaixo), fora recomendado pelo próprio Papa Bento XIV [Fig. 4],
bolonhês de nascimento (o papa que conferiu a D. João V de Portugal o título
de “Fidelíssimo”) e preferido a outros quatro candidatos.

Tratado de Santo Ildefonso 1777
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A 18 de julho os técnicos contratados estavam em Gênova, aguardando a
partida para Lisboa. Chegaram a essa capital em agosto. Ficaram retidos ali, por
diversos acontecimentos, até junho de 1753. Entrementes, Brunelli escreveu um
requerimento ao Ministro da Corte de Portugal, exigindo instrumentos para a
realização de observações astronômicas e insurgindo-se contra a nomeação de
um simples agrimensor como chefe da comisão encarregada de levantar a carta
da Capitania do Grão-Pará.

Figura 2. D. João V
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2 de junho de 1753 a Comisão deixa Portugal, chegando em
Belém a 19 de agosto. Permanecem os integrantes da comitiva
em Belém até 2 de outubro de 1754. A 11 de outubro de
1753 e a 6 de abril de 1754, Brunelli, com a ajuda de Antonio
Giuseppe Landi3, faz observações astronômicas, sobre as quais existem dois
manuscritos: Defectus Lunae observatus die sexta Aprilis apud Landi in Pará
e Defectus Lunae die 30 Septembris 1754 in Pará apud Landi (AHU, Brasil,
Pará, Caixa 14).
A 2 de outubro de 1754, portanto, partem os cientistas Amazonas acima,
comandados pelo Governador e Capitão-General do Estado do Maranhão
e Grão-Pará, Dom Francisco Xavier de Mendonça Furtado, em direção a
Mariuá (futura Barcelos), no Rio Negro [Fig. 5].

Figura 5. Viagem fluvial (séc. XVIII) (seg. Alexandre Rodrigues Ferreira).
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runelli recebia, portanto, enquanto na ativa, 50$000 (cinquenta
mil réis) por mês, já descontado o montante remetido a sua família.
Segundo Vasconcelos (1999: 35), no período entre 1750 e 1777, uma
dúzia de ovos custava 30 réis, um litro de azeite 146 réis e um grama
de ouro 446 réis. O salário conferido a Brunelli dava então para adquirir 1666
dúzias de ovos, ou 342 litros de azeite, ou 112 gramas de ouro, a cada mês.
Seu salário mensal equivaleria hoje em dia (a R$ 60,00 o grama de ouro) a R$
6.720,00.
Acrescenta Meira Filho (l. c.): “Dessa plêiade de homens responsáveis e
excelentes técnicos, habilmente escolhidos pela Corte para os levantamentos das
fronteiras entre as possessões portuguesas e espanholas na América Meridional,
destacavam-se três Capit~es: Schwebel, Gronsfeld e Rebelo Camacho; um tenente:
Gotz; um Sargento-Mor: Sebastião José da Silva. Três Ajudantes: Galuzzi,
Breuning e Sturm e dois Arquitetos “desenhadores”Landi e Brunelli, ambos de
Bolonha (Itália). O doutor João Angelo Brunelli, companheiro de Landi desde
sua contratação viria, também, como astrômomo e hábil pintor”.
A viagem demorou 88 dias [ver relato da viagem em Mendonça (1963 (II):
615-631), Reis (1993: 276-190) e Papavero, Teixeira, Cavalcante & Higuschi
(2002: 23-42)]. Chegaram a Mariuá4 em 28 de dezembro, às nove horas da
manhã. Brunelli deixou-nos um sóbrio relato dessa aventurosa e difícil viagem:
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opinião de Mendonça Furtado sobre Brunelli, nada lisongeira,
encontra-se em uma sua carta de 13 de julho de 1755, dirigida ao
futuro Marquês de Pombal, seu irmão (cf. Mendonça, 1963 (II):
721):

“O Dr. João Ângelo Brunelli já veio de Lisboa com muito más idéias, introduzidas
não sei por quem, mas é certo que quem fez esta obra nem amava os interesses
do serviço de El-Rei, nem era grande meu amigo; e logo no princípio se deu a
conhecer, como eu avisei V. Exa. naquela mesma frota; pela viagem [a Mariuá]
fez uma quantidade de despropósitos que continuou aqui bastante tempo; hoje
está em sossego. Deus queira que se não arrependa. É soberbíssimo e avarento
em sumo grau e desconfiado. Dizem que sabe muito bem da sua profissão”.
Os membros da Comissão ficaram em Mariuá por longo tempo, esperando
a sua contraparte espanhola, com a qual nunca chegariam a encontrar-se.
Deixaram definitivamente essa localidade em 1758, chegando a Belém em 26
de dezembro.
Em 1759 Pombal decretou a expulsão dos jesuítas de todo o território português,
continental, insular e ultramarino.
Em 1760 surgiu um incidente entre Brunelli e o Bispo do Pará, Dom Frei
Miguel de Bulhões e Sousa, do qual o astrônomo se queixou em carta (de 3 de
março) a Francisco Xavier de Mendonça Furtado (AHU_ACL_CU_013, Cx.
45, Doc. 4178).
Em 1761 Brunelli recebeu ordem régia para voltar ao Reino (AHU_ACL_
CU_013, Cx. 49, Doc. 4478), o que fez, a bordo da charrua “Nossa Senhora
das Mercês”, comandada pelo Capitão Domingos Dantas, viagem essa que
custou cem mil réis para os cofres públicos (AHU_ACL_CU_013, cx. 49, Doc.
4532). Em Portugal exerceu cargos de professor de Aritmética e Geometria
na Academia Real da Marinha. Foi nomeado pelo rei D. José I professor de
Filosofia e Matemática no Real Colégio dos Nobres, fundado pelo Marquês de
Pombal [Fig. 6] em 7 de março de 1761.
Figura 6. Marques de Pombal
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Figura
3. Fernando
VI.
Figura
3.

Fernando VI.

No ano de 1767 publicou dois trabalhos, sobre a pororoca do rio Guamá (ver
trabalho 4 abaixo) e sobre a mandioca (ver trabalho 5 abaixo). Em 1768, uma
tradução em português dos seis primeiros, do undécimo e do duodécimo livros
dos Elementos de Euclides [Figs. 7-13]. Para esta tradução serviu-se da versão
latina de Federico Comandini e fê-la seguir de algumas notas com que Robert
Simson (1687-1768) tinha ilustrado esta versão. Este livro foi outrora muito
usado nas escolas portuguesas, razão pela qual se fizeram novas edições da
tradução de Brunelli nos anos de 1790, 1792, 1824, 1835, 1839, 1852, 1855
e 1862.
Em 1769 aposentou-se do Colégio dos Nobres e regressou finalmente a Bolonha.
Seu último trabalho, sobre o rio Amazonas, aparentemente lido perante a
Academia de Bolonha, foi publicado em 1791 (ver trabalho 6 abaixo). Morreu
em sua cidade natal aos 82 anos, em 1804, como já dito acima.
Figura 4. O Papa Bento XIV.
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1. ca. 1752
Requerimento de Brunelli ao Ministro da Corte de Portugal
pedindo que sejam exatamente cumpridas as condições
estabelecidas em Bolonha, quando foi contratado para vir ao
Brasil [Cópia de MS depositado no Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, Rio de Janeiro]
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Alcune riflessione le quali prego [...] Vostra Eccelenza prima che io sia annesso
alla presente spedizione che si fa da Sua Maestà Fedelissima nel Brasile per la
carta geografica di quel paese.
Essendo io stato ricercato in Bologna per la presente spedizione in qualità di
astronomo dal Padre Reverendissimo Alvares de Gusman, a cui Sua Santità
si degnò di propormi e preferirmi a quattro altri mattematici, cioè al Padre
Vincenzo Ricaro Gesuita, a due Padri Lettori Domenicani ed al signor
Alvaro Mancucci, sostituto nella professione astronomica nell’Osservatorio
di Bologna, io accettai di venire con quelle condizioni che esso Padre
Reverendissimo avrà spedito alla Corte, nella supposizione però che dovesse
susistere tutto ciò che allora m’intesi. Ma giacchè vedo le cose presentemente
mutate e di faccia diversa, mi conviene pregare Vostra Eccelenza a ponderare
alcune cose, le quali se non mutano di qualità, non sarà possibile che io mi
voglia esporre a tanti pericoli e fatiche, le quali si debbono necessariamente
incontrare da tutti quelli che sono per andare in Brasile.

A

Algumas reflexões para as quais solicito [...] de V. Excia. antes que eu seja
anexado à presente expedição que se faz por parte de Sua Majestade Fidelíssima
ao Brasil, para levantar o mapa geográfico daquele país.
Havendo eu sido procurado em Bolonha para a presente expedição, na qualidade
de astrônomo, pelo Revmo. Pe. Álvares de Gusmão, a quem Sua Santidade se
dignou propor-me e preferir-me a quatro outros matemáticos, ou seja, ao Pe.
Vincenzo Ricaro, Jesuíta, a dois padres leitores Dominicanos, e ao Sr. Alvaro
Mancucci, substituto na profissão astronômica no Observatório de Bolonha,
aceitei vir sob as condições que esse Revmo. Pe. deveu expedir para a Corte,
porém supondo que devesse subsistir tudo aquilo de que então me interei. Mas
já que vejo as coisas presentemente mudadas e com cara diversa, venho rogar
que V. Excia. pondere algumas coisas que, se não forem alteradas, não será
possível que eu queira expor-me a tantos perigos e fadigas, que necessariamente
devem ser encontrados por todos aqueles que estão para ir ao Brasil.

In primo luogo io non intendo in nessuna maniera di essere annesso alla
spedizione, quando, posto che vi debba essere un direttore generale, questo
non sia uno dei mattematici, che sono stati accettati e non un semplice
Ingegniere (quale il signor) Colonello Michele de Blasco, il quale di sua
bocca mi ha fatto sapere che egli è il direttore generale della carta che si
dee fare del Brasile. Perchè in tal caso ognuno dei mattematici invitati
resta grandemente pregiudicato e vi perde dell’onor suo, essendo cosa del
tutto vergognosa che un semplice Ingegnere, vale a dire nel nostro caso un
semplice misuratore pratico o sia agrimensore, diriga i mattematici, dei quali
egli ha estrema necessità d’essere diretto e sostenuto insieme con tutti gli altri
che a lui presentemente sono subordinati, siccome vergognosa cosa sarebbe
che un semplice chirurgo sopraintedesse a un ceto di medici e dirigesse le
loro operazioni. E quanto a me in particolare sappia Vostra Eccelenza che a
ciò non mi posso in modo alcuno accomodare, dovendo sostenere con ogni
premura il decoro della mia Università ed Accademia di Bologna, dalla quale
sono stato levato, ed insieme dovemmo in certa maniera rendere conto delle
mie azioni a Sua Santità, che si é degnato farmi sopra d’ogni altro un onore
tanto distinto.

Em primeiro lugar, não pretendo de maneira alguma ser anexado a uma
expedição, quando, posto que deva haver um diretor geral, não seja ele um dos
matemáticos que foram aceitos, e não um simples engenheiro, tal como o Sr.
Coronel Miguel de Blasco, o qual, de sua própria boca, fez-me saber que seria ele
o diretor-geral da carta que se deve fazer do Brasil. Porque, em tal caso, cada um
dos matemáticos convidados fica grandemente prejudicado e perde sua honra,
sendo coisa totalmente vergonhosa que um simples engenheiro, vale dizer no
nosso caso um simple medidor prático ou agrimensor, dirija os matemáticos,
pelos quais ele tem extrema necessidade de ser dirigido e apoiado, junto com
todos os outros que a ele estão subordinados atualmente, assim como seria coisa
vergonhosa que um simples cirurgião-barbeiro superintendesse um grupo de
médicos e dirigisse suas operações. E quanto a mim em particular, saiba V.
Excia, que a isto não me posso de modo algum submeter, devendo manter com
todo zelo o decoro de minha Univesidade e da Academia de Bolonha, da qual
fui levado, e juntos devemos de certa maneira prestar contas de minhas ações
a Sua Santidade, que se dignou fazer-me uma honra tão distinta sobre todas as
outras.
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E perchè nessuno dica che io parlo senza ragione, sappiasi che trattandosi di
fare una carta geografica di un qualche paese non basta, come dice il signor
Colonello suddetto, il quale s’ingegna di far vedere che l’Astronomia nulla
serva in questo affare, non basta, dico, il mettere in pianta a poco a poco
quel tratto di paese che si va scorrendo, la qual cosa é del tutto materiale ed
appartiene al misuratore pratico o sai Ingegnere, ma necessariamente a luogo
a luogo debbonsi prendere le longitudini e latitudini e fare altre osservazioni
senza delle quali non si può rendere perfetta la carta qual deve essere e quale
intendo che si esige. Egli é dunque chiaro che l’Astronomo é quegli che
principalmente concorre alla costruzione della carta geografica, anzi nel
misurar stesso spese volte occorrono certi casi nei quali il misuratore stesso
deve essere assistito in particolare maniera dal Mattematico, di maniera che
senza la direzione di questi esso misuratore non può far niente.

E para que ninguém diga que falo sem razão, saiba-se que, tratando-se de
fazer uma carta geográfica de um país qualquer, não basta, como diz o dito
Sr. Coronel, que se engenha em dizer que a Astronomia de nada serve neste
assunto, não basta, digo, pôr na planta pouco a pouco aquele trecho do país por
que se vai passando, coisa de todo material e que pertence ao medidor prático,
ou seja, ao engenheiro, mas necessariamente, de lugar a lugar, devem-se tomar
as longitudes e latitudes e fazer outras observações, sem as quais não se pode
tornar perfeita a carta tal como deve ser e tal como entendo que se exige. É
portanto claro que o Astrônomo é aquele que concorre principalmente para a
construção da carta geográfica; mesmo porque na própria medição muitas vezes
ocorrem certos casos em que o próprio medidor deve ser assistido de maneira
particular pelo Matemático, de modo que sem a direção destes esse medidor
nada pode fazer.

Nel far questa proiezione della Carta Geografica Generale debbonsi avere
molte avvertenze, le quali dipendono da principi che il pratico misuratore o
il semplice ingegniere non ha mai forse pensati.

Ao fazer esta projeção da Carta Geográfica Geral deve-se ter muitos cuidados,
que dependem de princípios sobre os quais o medidor prático ou o simples
engenheiro talvez nunca tenha pensado.

Inoltre tutto ciò che può fare questo misuratore lo può fare eziandio il
mattematico e con maggior fondamento, laddove non tutto ciò che può fare
il mattematico, può ancora fare il misuratore o perito.

Além disso, tudo o que pode fazer este medidor pode ser feito ainda pelo
matemático, e com maior fundamento, enquanto nem tudo o que pode fazer o
matemático pode ainda fazer o medidor ou perito.

Perciò é sempre stato costume lodevole, che accopiandosi insieme Mattematici
e Ingegnieri o agrimensori per qualche operazone d’impegno, la direzione di
tutto l’affare si dia sempre ad uno de’ Mattematici, da’ quali poi debbono
dipendere in tutto e per tutto gli Ingegnieri.

Por isto foi sempre costume louvável que, juntando-se Matemáticos e
Engenheiros ou agrimensores para alguma operação de compromisso, a direção
de todo o negócio ser dada sempre a um dos Matemáticos, dos quais devem
depender, em tudo e para tudo, os Engenheiros.

Secondariamente, in caso che io abbia l’onore di passare al Brasile per
servire Sua Maestà Fedelissima in qualità di Astronomo, non posso senza
pregiudizio dell’onor mio, lasciare che la carta di quel tratto di Paese per il
quale passerò facendo osservazoni, vada sotto il nome di altri, poichè essa
dipende principalmente delle mie osservazioni.

Em segundo lugar, em caso de ter eu a honra de passar ao Brasil para servir Sua
Mejestade Fidelíssima na qualidade de Astrônomo, não posso, sem prejuízo de
minha hora, deixar que a carta daquele trecho do País, através do qual passarei
fazendo medições, saia em nome de outrem, porque ela depende principalmente
de minhas observações.
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Io presentemente non esigo altro che ciò che dal Padre Reverendissimo
Gusman mi fu promesso in Bologna. Esso Padre Reverendissimo mi assicurò
che ogni mattematico avrebbe avuto distintamente dagli altri l’onore di
far passare sotto il nome suo la carta [...] colla sua direzione e colle sue
osservazioni astronomiche; nè io se prima avessi saputo la qualità di quest
soggetti avrei mai fatto un tale accordo.

Atualmente não exijo nada mais do que me foi prometido pelo Revmo. Pe.
Gusmão. Esse Revmo. Padre assegurou-me que cada matemático, além de todas
as outras honrarias, teria seu nome passado para a carta [...] com suas direções e
com suas observações astronômicas, e nem teria eu feito um tal acordo sem que
antes tivesse sabido o teor destes assuntos.

In terzo luogo, essendomi accordata dal Padre Reverendissimo suddetto la
somma di 800.000 Reis per ogni anno, la metà della qual somma mi si divesse
poi pagare dopo la spedizione a vita mia durante, ancora standomene a casa
mia, nella supposizione che questi signori Ingegneri, lo stipendio del quali
esso Padre diceva non essere arrivato alla suddetta somma, fossero veramente
mattematici capaci a fare osservazioni astronomiche e dopo trovando che
molti essi non arrivano ad essere buoni Ingegnieri, e lo stipendio dei quali
é quasi lo stesso che il mio, lasciando da parte il signor Colonello che ha
quasi il doppio di ciò che mi é stato acordato, supplico riverentemente a
riflettere che non mi si paga quello che a proporzione si dovrebbe [...] tanto
più ragionevole quanto migliore [...] questi signori Ingegnieri.

Em terceiro lugar, tendo-me sido concedida pelo dito Padre Reverendíssimo
a soma de 800.000 réis por cada ano, e a metade dessa soma devendo ser-me
paga depois da expedição durante toda minha vida, mesmo estando em minha
casa, supondo-se que esses senhores Engenheiros, cujo estipêndio esse Padre
dizia não chegar à dita soma, fossem verdadeiramente matemáticos capazes
de fazer observações matemáticas e depois achando-se que muitos deles não
chegavam nem a ser bons Engenheiros, e cujo estipêndio é quase o mesmo que
o meu, deixando de parte o Sr. Coronel, que tem quase o dobro daquilo que
me foi concedido, suplico reverentemente [a V. Excia.] que reflita que não me
pagam aquilo que proporcionalmente deviam [...], tanto mais razoáveis quanto
melhores [...] esses senhores Engenheiros.

É questa mia supplica [...] dopo d’essere giunti a Lisbona essendo loro stati
accordati nuovi vantaggi, principalmente quello della metà dello stipendio
in vite, caso per i viaggi o per le fatiche della spedizione, dopo si rendessero
inabili a guadagnarsi da vivere, il qual vantaggio prima non avevano, ed io
intanto sono restato nella condizione di prima, poco credito e meno interesse.

Esta é minha súplica [...]; depois de chegar a Lisboa tendo-se-lhes concedidas
novas vantagens, principalmente a da metade do estipêndio pela vida, no caso
de que depois das viagens ou pelas fadigas da expedição se tornem incapazes de
ganhar a vida, vantagem esta que antes não tinham, e eu entretanto permaneci
na mesma condição de antes, com pouco crédito e menos lucro.

Anzi mi pare di poter dire com ogni verità che la condizione mia si é [...] in
Lisbona tanto che io [...] de mia obbligazione [...] ho dovuto insegnare alli
mattematici miei compani le pratiche delle osservazioni astronomiche, nè so
con qual esito, ben so con molto incomodo.

Pelo contrário, a mim parece-me, com toda a aparência de verdade, que minha
condição [piorou] em Lisboa, tanto que [...], entre minhas obrigações [...], tive
que ensinar a meus companheiros as práticas das observações astronômicas, não
sei com que êxito, mas sim sei que com muito incômodo.

In 4º luogo prego Vostra Eccelenza a ponderare attentamente che l’onor mio
e la mia reputazione non ni permette in nessuna maniera che io m’imbarchi
per is Brasile quando non mi siano dati buoni strumenti, quelli cioè che sono
assolutament necessari alle operazioni astronomiche che nella spedizione si
debbono fare. Poichè senza tali strumenti io non potrei fare onoratamenre
nè Sua Maestà potrebbe essere da me ben servita.

Em quarto lugar, rogo a V. Excia. ponderar atentamente que minha honra e
minha reputação não me permitem de maneira alguma que eu embarque para
o Brasil enquanto não me forem dados bons instrumentos, isto é, aqueles que
forem absolutamente necessários para as operações astronômicas que devem ser
feitas nas expedições. Pois, sem tais instrumentos, não poderei desempenharme honradamente nem Sua Majetade poderá ser por mim bem servido.
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Li strumenti necessari sono li seguenti, quali tutti mi erano stati promessi dal
suddetto Padre Reverendissimo.

Os instumentos necessários são os seguintes, tal qual foram-me prometidos
pelo Padre Reverendíssimo.

Un quadrante di competente grandezza, vale a dire il di cui raggio sia de 30’
4 pedi incirca, senza difetti e fornito di tutto il bisognevole.

Um quadrante de suficiente tamanho, ou seja, cujo raio seja de cerca de 30’ 4
pés, sem defeitos e fornecido de todo o necessário.

Due orologi a pendolo, perchè essendo l›orologio a pendolo un strumento
soggetto a sconcertarsi facilmente, in caso che uno si guasti ne sia subito in
pronto un altro, essendo questo strumento sommamente necessario nelle
osservazioni astronomiche.

Dois relógios de pêndulo, porque sendo o relógio de pêndulo um instrumento
sujeito a desarranjar-se facilmente, no caso de um quebrar um outro esteja
logo em prontidão, sendo este instrumento sumamente necessário para as
observações astronômicas.

Ancora quando non mi siano date alcune persone pratiche e intelligenti
della partita, delle quali io mi possa servire nelle operazioni a mio piacere e
indipendentemente da qualunque altro che possa essere meco nella medesima
brigata, non intendo di accetare un assunto e un impegno di tanta fatica.

Mesmo que me fossem dadas algumas pessoas práticas e sabedoras do mister, das
quais pudesse servir-me nas operações a meu bel-prazer e independentemente
de qualquer outro que comigo possa estar na mesma brigada, não pretendo
aceitar um assunto e um compromiso de tanta fadiga.

Questo sono tutte quelle condizioni sotto delle quali io intendo di voler
servire nella miglior maniera che potrò Sua Maestà Fedelisima, senza delle
quali io non posso restare in nessuna maniera a questo servizio. Se queste
condizioni sono giuste e le dimande ragionevoli, prego che mi sia dato
orecchio; se poi non sono accettate per tali, non so che dirmi, se non che ho
trovata contraria la fortuna.

São estas todas as condições sob as quais pretendo querer servir, da melhor
maneira que puder, a Sua Majestade Fidelíssima, sem as quais não posso de
maneira alguma permanecer nesse serviço. Se forem justas tais condições e
razoáveis os pedidos, rogo que me seja dado ouvido; se entretanto não forem
aceitos como tais, são saberei o que dizer, se não que me foi contrária a fortuna.
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Meira Filho (1976: 572) publicou uma lista dos integrantes dessa

expedição e os salários anuais devidos a cada um deles:

tem cada anno:

deixa a sua família e acada
anno se ha de pagar a seu
procurador no Conselho de
Vossa Magestade

Nomes

Ordenado

Saldo

Padre Ignacio Szentmartonyi

180$000

Nada

180$000

João Angelo Brunelli

800$000

200$000

600$000

Sebastião José da Silva

624$000

312$000

312$000

João André Schwebel

597$600

240$000

357$600

Gaspar João Gerardo de Gronsfeld

597$000

336$000

261$000

Gregorio Rebello Guerreiro Camacho

384$000

240$000

144$000

Henrique Antonio Galuzzi

386$400

nada

386$000

Adam Lepoldo de Breuning

120$000

nada

120$000

Philippe Sturm

240$000

120$000

120$000

Manuel Gotz

254$000

nada

254$000

Antonio José Landi

300$000

nada

300$000

Daniel Panek

240$000

120$000

120$000

Antonio de Matos

240$000

36$000

204$000

Domingos de Souza

240$000

nada

240$000

Francisco Xavier, criado do padre
Szentmartonyi

86$400

nada

86$400

Lisboa, 23 de maio de 1753. Diogo Mendonça Corte Real
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2. 1754
Roteiro escrito por Brunelli da viagem do Governador e CapitãoGeneral do Estado do Grão-Pará e Maranhão, Francisco Xavier de
Mendonça Furtado, com a Comissão Demarcadora de Limites, de
Belém a Mariuá, no rio Negro, de 2 de outubro a 25 de dezembro
de 1754 [Cópia de MS inédito no Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, Rio de Janeiro).
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P. 1

P. 1

Il 2 ottobre 1-5- [Quarta-feira]

2 de outubro [Quarta-feira]

Alle dieci ore in circa dopo la partenza del Generale e suo seguito, mi sono
messo nella mia canova per cominciare il viaggio verso il Rio Negro.

Por volta das dez horas, após a partida do [Capítão]-General e de seu séquito,
pus-me em minha canoa para começar a viagem em direção ao rio Negro.

1 - Engenho de Burajuba de’ Gesuiti, dove travagliano il zucchero, ricavano
molto cacao e caffè; avranno più di sessanta persone di servizio. Per arrivare a
questo luogo dal Parà bisogna un’ora circa. Hanno la chiesa. Manca.

1 - Engenho de Burajuba, dos Jesuítas, onde produzem açúcar, obtêm
muito cacau e café; haverá mais de sessenta pessoas no serviço. Para chegar
a este lugar desde Belém é necessária cerca de uma hora. Têm igreja. À mão
esquerda.

2 - Luogo di Domingos Serrão - Manca - vicino alla bocca del Mojù

2- Lugar de Domingos Serrão - À mão esquerda - vizinho à boca do Moju.

3 - Engenho de Jaguararì de’ Gesuitti con chiesa - Manca - appena entrati
nel Mojù

3 - Engenho de Jaguarati dos Jesuítas, com igreja - À mão esquerda - apenas
entramos no Moju.

4 - Ribeira - Luogo con ingegno da zucchero; qui se fabbricano le canove del
Rio. Sono arrivato a questo luogo verso sera e tutti sono restati qui la notte.

4 - Ribeira - Lugar com engenho de açúcar; aqui são fabricadas as canoas do
rio. Cheguei a este lugar pela tardinha e todos aqui permaneceram à noite.

Addì 3 [Quinta-feira]

Dia 3 [Quinta-feira]

Alle 10 hore circa si siamo imbarcati.

Por volta das 10 horas embarcamos.

5 - Ingegno da Taboca con chiesa - Manca.

5 - Engenho da Taboca, com igreja - À mão esquerda.

6 - Emginhoca de Olaranbaba - diritta. Stan fabbricando una chiesa.

6 - Engenhoca de Olarambaba - à direita. Estão construindo uma igreja.

7 - Emginhoca de Guajarà con chiesa. Manca.

7 - Engenhoca de Guajará, com igreja. À mão esquerda.

8 - Engenho Gequirì con chiesa - Manca. Alcuni luoghi non osservati.

8 - Engenho Gequiri, com igreja - À mão esquerda. Alguns lugares não
observados.

9 - Ingegno Guajarà. Manca - dove ci siamo fermati quasi totto il dopo
pranzo partendo alle otto ore in circa e arrivando poi alla bocca del Garapè
Myrì, dove sta un Emginhoca. 10 - [incompleto]

9 - Engenho Guajará. À mão esquerda - onde paramos quase toda a tarde,
partindo por volta das oito horas e chegando depois à boca do Igarapé-Miri,
onde existe uma Engenhoca. 10 - [incompleto]
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addì 4 [Sexta-feira]

dia 4 [Sexta-feira]

A mezzogiorno in circa siamo entrati nel Garapè Mirì; sul principio é molto
stretto e difficoltoso; poi a poco a poco si allarga e diviene un fiume grosso.

Por volta do meio-dia entramos no Igarapé-Miri; no início é muito estreito e
dificultoso; depois, pouco a pouco, alarga-se e torna-se um grande rio.

11 - Ci siamo fermati a mezzo [giorno]; il dopo pranzo a S. Anna - Diritta.

11 - Paramos ao meio [dia]; depois do almoço fomos para Santana - À direita.

addì 5 [Sábado]

Dia 5 [Sábado]

Il dopo pranzo siamo partiti da S. Anna; il Vescovo [D. Miguel de Bulhões]
dopo molte cerimonie é tornato per il Parà col suo seguito ed altri signori.
Alla sera ci siamo fermati dove il canale, già di molto allargato, incontra
un’isola che lo divide come in due altri canali l’uno all’altro opposto - 12 Per strada si vede un Emginhoca.

Depois do almoço partimos de Santana; o bispo [D. Miguel de Bulhões], após
muitas cerimônias, partiu para Belém com seu séquito e outros senhores. À
tarde paramos onde o canal, já há muito alargado, encontra uma ilha que o
divide como em dois outros canais, um oposto ao outro. - 12 - No caminho
vê-se uma Engenhoca.

addì 6 [Domingo]

Dia 6 [Domingo]

Poco dopo il levar del sole, siamo arrivati alla bocca della 1ª Bahia del
Marapatà - Messa nel bosco - Eravamo partiti alla mezzanotte in circa; per
viaggio vari luoghi.

Pouco depois de erguer-se o sol, chegamos à boca da 1ª baía de Marapatá Missa na floresta - Já tínhamos partido por volta da meia-noite; vários lugares
durante a viagem.

addì 7 [Segunda-feira]

Dia 7 [Segunda-feira]

Avanti giorno con un vento assai forte e buono abbiamo passato le due
bocche di Marapatà [...] fermandoci al luogo di [...] con Ingegno e chiesa
[...] ed il viaggio [...] 5 ore in circa. Il dopo pranzo a un’ora siamo//

Antes de raiar o dia, com um vento bastante forte e bom, passamos as duas
bocas de Marapatá [...] parando no local de [...] com Engenho e igreja [...] e a
viagem [...] por volta das 5 horas. Depois do almoço, à uma hora, //

P. 2

P. 2

partiti dal sudetto luogo e alle 7 ore in circa, sempre camminando per un
laberinto di isole, siamo giunti alle bocche della 3ª Bahia del Maraguarù.

partimos do dito lugar e por volta das 7 horas, sempre prosseguindo por um
labirinto de ilhas, atingimos as bocas da 3ª baía de Maraguaru.
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addì 8 Ottobre [Terça-feira]

Dia 8 de outubro [Terça-feira]

Due ore in circa avanti giorno abbiamo passato la sudetta Bahia di Maraguarù,
la quale é molto lunga, ma non tanto larga così che sempre si vedevano dalle
parti isole molte e di diversa grandezza. Abbiamo fatto questo camino in 3
ore in circa, arrivando al luogo di Pedro Furtado con Chiesa ed ingegno,
situato nella grand’isola Joannes, detta ancora di Marajò. Alle 3 in circa il
dopo pranzo siamo partiti dal sudetto luogo passando la Bahia das Boccas
e fermandoci alle 7 a Marajò alla bocca d’un Rio che va tra la grand’isola
Joannes ed altre isole.

Cerca de duas horas antes de raiar o dia passamos pela dita baía de Maraguaru,
que é muito longa mas não tão larga, assim que sempre se viam pelos lados
muitas ilhas de diversa grandeza. Percorremos este caminho por cerca de 3
horas, chegando ao lugar de Pedro Furtado, com Igreja e engenho, situado na
grande ilha de Joanes, ainda dita de Marajó. Por volta das 3 da tarde partimos
do dito lugar, passando pela Baía das Bocas e parando às 7 horas em Marajó, na
boca de um rio que passa entre a grande ilha de Joanes e outras ilhas.

addì 9 [Quarta-feira]

dia 9 [Quarta-feira]

La mattina avanti giorno partendo abbiamo terminato la sudetta Bahia das
Bocas e siamo entrati in altre acque molto larghe, fermandoci per tutto il
dopo pranzo e notte seguente.

Partindo de manhã, antes de raiar o dia, terminamos com a dita baía das Bocas
e entramos em outras águas muito largas, parando por toda a tarde e noite
subseqüente.

addì 10 [Quinta-feira]

Dia 10 [Quinta-feira]

La mattina poco avanti il levar del sole ci siamo partiti, sempre caminando
per un canale molto largo sino ad arrivare alla Bahia di Ariquurù e all’aldea di
questo nome dei Padri Gesuiti. Siamo giunti al mezzogiorno in circa. L’Aldea
era senza un’anima, della qual cosa il Generale si é lamentato moltiussimo
con uno dei due Padri Missionarii, che non era però il principale. Le case
degli Indiani sono molto miserabili sopra pali, fabbricate tutte di legni sottili
e coperte di paglia. Il numero dell’anime può essere di 1200.

Partimos pela manhã, antes de raiar o sol, sempre caminhando por um canal
muito largo, até chegar à baía de Aricuru e à aldeia desse nome, dos Padres Jesuítas.
Chegamos por volta do meio-dia. A Aldeia não tinha uma alma, coisa da qual
lamentou-se muitíssimo o General a um dos dois Padres Missionários, que todavia
não era o principal. As casas dos Índios são muito miseráveis, palafitas, construídas
com paus finos e cobertas de palha. O número de almas pode ser de 1200.

addì 11 [Sexta-feira]
Alle 11 ore siamo partiti da Ariquurù verso Urucarà dove siamo giunti alle
ore 2 circa. Questa aldea é più grande dell’altra, le case sono le medesime,
le anime saranno 2000 in circa; pochi erano nell’Aldea. Sta situata non
molto lungi dalla bocca del Rio Pajujas. Ho dormito in terra (assieme al)
Generale.

Dia 11 [Sexta-feira]
Às 11 horas partimos de Aricuru em direção a Urucará, onde chegamos por
volta das 2 horas. Esta aldeia é maior que a outra, as casas são as mesmas, as
almas serão por volta de 2000; poucos estavam na Aldeia. Está situada não
muito longe da boca do rio Pajujá. Dormi em terra (junto ao) General.
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addì 12 [Sábado]

Dia 12 [Sábado]

Passata un’ora dopo mezzodì siamo partiti della suddetta Aldea e dopo avere
passate acque molte larghe siamo entrati in un canale [...] che é molto lungo//

Passada uma hora depois do meio-dia partimos da dita Aldeia e depois de haver
passado por águas muito largas entramos em um canal [...] que é muito longo//

P. 3

P. 3

Fermandoci tutti a notte ben scura.

parando todos à noite bem escura.

addì 13 [Domingo]

dia 13 [Domingo]

Innanzi giorno proseguendo per il sudetto canale il nostro viaggio, ci siamo
fermati alle ore 10 in circa per la messa in bosco. Ad un’ora ci siamo rimessi
nel cammino, camminando fino alle 5 1/2. Si allarga il canale in alcun luogo
fino a contenere un’isola assai grande.

Antes do raiar do dia, prosseguindo pelo dito canal nossa viagem, paramos por
volta das 10 horas para a missa na floresta. À uma retomamos nosso caminho,
caminhando até as 5 1/2. O canal alarga-se num certo lugar até chegar a conter
uma ilha bastante grande.

addì 14 [Segunda-feira]

dia 14 [Segunda-feira]

Alle 4 ore in circa ci siamo rimessi in cammino Seguitando questo grosso
canale che già contiene varie altre isole; ci siamo riposati alle 10. Poi ad una e
mezzo un’altra volta in moto, fermandoci alle 4; per timore di cattivo tempo
(non) abbiamo proseguito il viaggio fino verso le 7.

Por volta das 4 horas retomamos nosso caminho. Seguindo este grande canal que
já contém várias outras ilhas, repousamos até as 10. Depois, à uma e meia outra
vez a caminho, parando às 4, por temor do mau tempo (não) prosseguimos a
viagem até por volta das 7.

addì 15 [Terça-feira]

dia 15 [Terça-feira]

Alle 3 1/2 in circa in moto, andando per la strada del Macapà; fatto già
giorno siamo subito rimessi per Garupà; laberinto di varie isole. Ci siamo
fermati alle [...]. Alle 4 in motto. Subito per cattivo tempo fermati un’ora, di
qui si é camminato fino alle 7.

Em marcha por volta das 3 1/2, tomando a rota de Macapá; já feito dia,
subitamente voltamos para Garupá; labirinto de várias ilhas. Paramos às [...].
Às 4 a caminho. Subitamente, devido ao mau tempo, parados por uma hora;
daqui caminhamos até às 7.

addì 16 [Quarta-feira]

dia 16 [Quarta-feira]

La mattina al solito in moto, qualche tempo fermandoci per aspettare il
Generale; dopo si é camminato sino alle 11. Alle 4 1/2 in moto; ci siamo
fermati all’ora solita.

Pela manhã, como de costume, em marcha, parando durante algum tempo para
esperar o General; caminhou-se depois até as 11. Às 4 1/2 a caminho, paramos
à hora habitual.
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addì 17 [Quinta-feira]

Dia 17 [Quinta-feira]

Al solito la mattina in motto. Alle 11 fermi in acque molto larghe che
formano una baja chiamata Avaquià. Qui ci siamo fermati tutto questo
giorno e la notte seguente. Fatta appena notte, tempo cattivo.

Como de hábito, em marcha logo pela manhã. Às 11 paramos em águas muito
largas que formam uma baía chamada Avaquiá. Aqui paramos por todo o dia e
a noite seguinte. Apenas fez-se noite, mau tempo.

addì 18 [Sexta-feira]

dia 18 [Sexta-feira]

Alle 5 1/2 in moto sino ad un’ora dopo mezzogiorno. Restando alquanto
indietro, il dopo pranzo perciò abbiamo raggiunto gli altri. Acque larghe.

Às 5 1/2 em marcha, até uma hora após o meio-dia. Tendo ficado um pouco
para trás, depois do almoço, entretanto, juntamo-nos aos outros. Águas largas.

addì 19 [Sábado]

dia 19 [Sábado]

Fatto giorno, in moto arrivando alle 9 3/4 al forte miserabile di Gurupà.
Qui v’é un convento di cappuccini. Sono pochi frati; v’é un’altra miserabile
chiesa. Luogo di bianchi.

Raiado o dia, em marcha; às 9 3/4 no miserável forte de Gurupá. Há aqui um
convento de capuchinhos. São poucos frades; há uma outra igreja miserável.
Lugar de brancos.

addì 20 Domenica

dia 20. Domingo

Ho fatto nettare la canova mettendola sotto acqua avendo avuto una casa. Il
dopo pranzo alla piccolissima aldea un 4º di miglia lontano.

Fiz limpar a canoa metendo-a debaixo d’água, havendo tido uma casa. Depois
do almoço [fui a] uma pequeníssima aldeia a um quarto de milha de distância.

addì 21 Lunedì

Dia 21. Segunda-feira

Fermi.

Parados.

addì 22 Martedì

Dia 22. Terça-feira

La mattina imbarcato il tutto [...] poco dopo le otto. Sono partito arrivando
podo dopo mezzogiorno al luogo di Stefano Cardoso con Chiesa donde
siamo partiti verso sera, fermandoci alle 9 1/4 circa, coperti da un’isola.

De manhã embarcou-se tudo [...] pouco depois das oito. Parti chegando depois
do meio-dia ao lugar de Estêvão Cardoso, com Igreja, de onde partimos pela
tardinha, parando por volta das 9 1/4, protegidos por uma ilha;
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addì 23 Mercoledì

dia 23. Quarta-feira

Alle ore 7 in moto. Alle 9 1/2 ci siamo fermati all’Aldea Aiapijiò dei
Cappuccini.//

Às 7 horas em marcha. Ás 9 1/2 paramos na Aldeia Aiapijó dos Capuchinhos.

P. 4

P. 4

addì 24 Giovedì

dia 24. Quinta-feira

Alle [...] ore dopo tutti gli altri ripartito dalla sudetta Aldea arrivando alle 2
all’Aldea Cavianà del Cappuccini. Prima della [...] siamo partiti. Verso le ore
[...] fermi in un piccolo luogo con chiesa chiamata Japarà. Prima di questo
alcune miserabili capanne [...].

Às [...] horas, depois dos outros, partido da dita Aldeia, chegando às 2 à Aldeia
Caviana, dos Capuchinhos. Antes das [...] partimos. Cerca das [...] horas parados
em um lugarejo com igreja chamado Japará. Antes deste algumas miseráveis
cabanas [...].

addì 25 Venerdì

dia 25. Sexta-Feira

Alle 10 in circa siamo partiti, essendo arrivato poco prima il
Padre S. Martim5 [sic] del Macapà [...] passati a desinare dal Generale.
Passando per Boa Vista siamo giunti [...] a Maturù alle ore 3. Fra Boa Vista
e Maturù vi sono pietre di qualche pericolo. Da qui incomincia il Rio Singù.
Questa Aldea, come le altre dei Cappuccini, há ricevuto bene il Generale.

Partimos por volta das 10, tendo chegado pouco antes o Pe. Szentmártony5, do
Macapá [...] passados a almoçar com o Capitão-General. Passando por Boa
Vista, atingimos [...] em Maturu às 3 horas. Entre Boa Vista e Maturu existem
pedras com algum perigo. Aqui começa o rio Xingu. Esta Aldeia, como as outras
dos Capuchinhos, recebeu bem o [Capitão]-General.

addì 26 Sabbato

dia 26. Sàbado

{...] 1/2, dopo una gran perdita di tempo a cagione di Indii pjiti [sic; fugitti?],
che mi bisogna rimettere, siamo partiti dalla suddetta Aldea di Maturù. Poco
dopo siamo entrati nel Canale di mediana larghezza chiamato Aquiquì,
fermandoci in circa al mezzogiorno. Alle 3 un’altra volta in moto fino alle
otto. In questo canale vi sono gli insetii chiamati carapanà, che é una specie
di piccole zanzare. Nell1’una e nell’altra sponda [...] si vedomo campi larghi
e senza alberi.

Às [...] 1/2, depois de uma grande perda de tempo por causa de Índios fugidos,
que precisei substituir, partimos da dita Aldeia de Maturu. Pouco depois
entramos num Canal de tamanho médio chamado Aquiqui, parando por volta
do meio-dia. Às 3 outra vez em marcha até as oito. Neste canal existem insetos
chamadas carapanãs, que são uma espécie de pequenos mosquitos. Numa e
noutra margens [...] vêem-se campos amplos e sem árvores.
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addí 27 Domenica

dia 27. Domingo

In[nanzi] giorno in motto per il sudetto canale che seguita ad essere poco più
poco meno della medesima larghezza. Ci siamo fermati alle ore 10. Alle 2 in
moto fino alle 7 passate. Alle 4 1/2 lasciando l’Aquiquì a mano diritta siamo
entrati nel Guajarà della medesima larghezza in circa.

Antes do raiar do dia em marcha, pelo dito canal que continua sendo pouco mais
ou menos da mesma largura. Paramos às 10 horas. Às 2 em marcha, até passado
as sete. Às 4 1/2 deixamos o Aquiqui à mão direita entramos no Guajará, com
aproximadamente a mesma largura.

Addì 28 Lunedì

dia 28. Segunda-feira

Alle 3 in moto, fermandoci alle 10 passate di 1/2 in circa [...] nel bosco. La
notte passata molestissima per li carapanà. Alla 1 1/2 in moto un’altra volta
fino alle [...] 1/2 fermandoci ad una bocca che entra nelle Amazzoni. Prima
di questo il Rio si divideva in varii rami più larghi; la bocca si chiama di
Guajarà.

Às 3 em marcha, parando depois das 10 1/2, aproximadamente [...] na floresta.
A noite passada incomodíssima pelos carapanãs. À 1 1/2 em marcha outra vez
até as [...] 1/2, parando numa boca que entre no rio Amazonas. Antes disto o
rio se dividia em vários ramos mais largos, a boca chama-se de Guajará.

Addì 29 Martedí

dia 29. Terça-feira

Al levar del sole in moto, fino alle [...] ore, fermandoci ad una isola assai
grande avanti gli altri.

Ao levantar-se o sol em marcha, até as [...] horas, parando em uma ilha muito
grande antes que os outros.

Addí 30 Mercoledì

dia 30. Quarta-feira

Alle 7 1/2 in moto, quando abbiamo veduto giungere il Generale e gli altri.
Passata l’isola suddetta alle 10 1/2 ci siamo trovati dirimpetto all’Aldea
Urubuqu[ara] dei Cappuccini a mano diritta sopra un piccolo colle [...]
restava molte [...] Alle 3 ci siamo fermati. Appena fatta la notte si é levato un
vento fortissimo tra [...] per [...] vicino.

Às 7 1/2 em marcha, quando vimos juntarem-se o [Capitão]-General e os outros.
Passada a dita ilha às 10 1/2, achamo-nos diante da Aldeia de Urubuquara, dos
Capuchinhos, à mão direita, sobre uma pequena colina [...] restavam muitas
[...]. Às 3 paramos. Apenas caída a noite ergueu-se um fortíssimo vento entre
[...] por [...] vizinho.

Addì 31 Giovedì

dia 31. Quinta-feira

Alle 4 in moto. Verso il mezzogiorno dirimpetto a Curupatapù che resta
dentro terra a diritta il viaggio di un giorno in circa. In questo luogo v’é una
grande isola che ci copre le margini. Alle [...] ore e mezzo fermi.

Às 4 em marcha. Pelo meio-dia em frente a Curupatapu, que fica terra a dentro
à direita, a uma viagem de cerca de um dia. Neste lugar há uma grande ilha que
cobre as margens. Às [...] horas e meia paramos.
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addì 1 Novembre Venerdì

Dia 1º de novembro. Sexta-feira

Alle 3 in moto fino alle 8 1/2; messa nel bosco. Alle [...] un’altra volta in
moto fino alle [...] ore in circa ad un’isola, qui le Terre sono [...] alte; molta
pietra e terra gialla.

Às 3 em marcha, até as 8 1/2; missa na floresta. Às [...] outra vez em marcha até
por volta das [...] horas até uma ilha; aqui as terras são mui altas, muita pedra
e terra amarela.

addí 2 Sabato

Dia 2. Sábado

Alle 4 in circa in moto fino verso sera fermandoci ad un’isola.

Por volta das 4 em marcha, até a tarde, parando numa ilha.

addì 3 Domenica

Dia 3. Domingo

Prima delle tre in moto fino alle 7. Messa in bosco, e poi pioggia e tuoni.
Alle 10 in moto fino alle 4 passate, fermandoci quasi dirimpetto ad un lago
e ad un’altra isola che gli restava davanti; tutto oggi abbiamo girato una
grandissima isola.

Antes das três em marcha, até as 7. Missa na floresta, e depois chuva e trovões.
Às 10 em marcha até depois das 4, parando quase em frente a um lago e uma
outra grande ilha que lhe estava à frente, todo o dia de hoje contornamos uma
grandíssima ilha.

addì 4 Lunedì

dia 4. Segunda-feira

Per tutto il viaggio isole grandi e ricche. Alle 4 in circa siamo partiti arrivando
alla villa di Tapajos alle 8 1/2. [...] villa, come le altre di queste parti, é molto
miserabile, con un [...] ha poco lontana congiunse l’aldea governata da un
Padre della Compagnia [...] delle migliori, e le case non sono tanto cattive.
Rimasti a dormire in casa del Missionario. Molto male.

Durante toda a viagem ilhas grandes e ricas. Por volta das 4 partimos, chegando
à vila do Tapajós às 8 1/2. [...] vila, como as outras destas partes, é muito
miserável, com um [...] pouco distante junta-se a aldeia governada por um
Padre da Companhia [...] dos melhores, e as casas não são tão feias. Ficamos
para dormir na casa do Missionário. Muito mal.

addì 5 Martedì

dia 5. Terça-feira

[...] mattina. Sono andato com L. e [...] in una casa che loro prima avevano.

[...] manhã. Fui com L. e [...] a uma casa que eles tinham antes.
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addì 10 Domenica

dia 10. Domingo

Alle 6 1/2 ci siamo rimessi in cammino ma con grande lentezza per due ore,
ma poi buon vento. Per rimettersi nel Rio dell’Amazzoni bisogna tornare un
poco indietro. Si é camminato sino alle 8 della notte senza riposar mai. Il
Padre Ignazio5 é restato dal Missionario per essere indisposto.

Às 6 1/2 retomamos a marcha, mas com grande lentidão por duas horas, mas
depois com bom vento. Para retomar ao rio Amazonas é necessário regressar um
pouco atrás. Caminhamos até as 8 da noite sem jamais repouar. O Pe. Inácio
[Szentmártony]5 ficou com o Missionário, por estar indisposto.
dia 11. Segunda-feira

addì 11 Lunedì
Un’ora avanti giorno in circa in moto. Quasi alle 11 fermi dentro un canale
che va molto dentro ad un gran lago a cui si può andare per un [...] a Pauxis.

Por volta de uma hora antes de raiar o dia em marcha. Quase às 11 paramos
dentro de um canal que prossegue muito adentro até um grande lago pelo qual
pode-se ir por um [...] a Pauxis.

addì 12 Martedì

dia 12. Terça-feira

Alle 3 in moto sino alle 7 di notte e siamo arrivati a Pauxis. Io degli ultimi.
La mattina molto vento. Si é passato il fiume.

Às 3 em marcha até as 7 da noite e chegamos a Pauxis. Eu entre os últimos. Pela
manhã muito vento. Atravessamos o rio [Amazonas].

addì 13 Mercoledì

dia 13. Quarta-feira

A terra la mattina. La fortezza di Pauxis al solito é piccola e miserabile ma
antica e posta in un luogo molto eminente; vi é una piccolissima Aldea
congiunta dei cappuccini. Qui il fiume delle Amazzoni é strettissimo.

Em terra pela manhã. A fortaleza de Pauxis, como de costume, é pequena e
miserável, mas antiga e colocada num lugar muito eminente; há uma pequeníssima
Aldeia anexa, dos capuchinhos. Aqui o rio Amazonas é estreitíssimo.

addì 14 Giovedì

dia 14. Quinta-feira

Alle 7 1/2 passate siamo partiti da Pauxis. Ci siamo fermati a mezzogiorno
alla bocca del Trombetas.

Depois das 7 1/2 partimos de Pauxis. Paramos ao meio-dia na boca do Trombetas.

addì 15 Venerdì

dia 15. Sexta-feira

Alle 4 1/2 in circa siamo partiti dalla suddetta bocca; una mezz’ora dopo il
mezzogiorno fermi. Alle [...] 1/2 in moto fino alle 8. Si é passato il fiume per
andare tra isole in luogo sicuro.

Por volta das 4 1/2 partimos da dita boca, e paramos uma meia hora depois
do meio-dia. Às [...] 1/2 em marcha, até as 8. Passamos o rio para andar, entre
ilhas, até um lugar seguro.
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P. 6 [só parcialmente escrita]

P. 6 [só parcialmente escrita]

Novembre addì 16 Sabbato

Novembro, dia 16. Sábado

La mattina alle 4 in moto sino alle 9. Poi al mezzogiorno un’altra volta in
moto sino alle 3 fermandoci tra isole, tra le quali questo giorno sempre si é
camminato. La notte seguente Carapanà in copia.

Pela manhã, às 4, em marcha, até as 9. Depois, ao meio-dia, outra vez em
marcha até as 3, parando entre ilhas, entre as quais caminhamos todo este dia.
Na noite subseqüente quantidades de carapanãs.

addì 17 Domenica

dia 17. Domingo

Alle 4 1/2 in moto fino dopo le 7. Messa nel bosco. Alle 9 un’altra volta in
moto fino verso le 9 di notte. Ci siamo fermati ad un’isola.

Às 4 1/2 em marcha, até depois das 7. Missa na floresta.Às 9 outra vez em
marcha até cerca das 9 da noite. Paramos numa ilha.

addì 18 Lunedí

dia 18. Segunda-feira

[Innanzi] giorno tuoni e lampi e pioggia. Fatto giorno in moto tra isole fino
alle 11 1/2 [...] isole in luogo stretto, vicini ad un’arena scoperta che nelle
acque alte si allarga.

[Antes do raiar do] dia trovões e relâmpagos e chuva. Feito o dia, em marcha
entre ilhas até as 11 1/2. [...] ilhas num longo estreito, vizinhas a uma areia
descoberta que nas marés altas se alarga.

addì 19 Martedì

dia 19. Terça-feira

La mattina a buon’ora grande pioggia e vento; [...] assai é piovuto tutto
questo giorno, perciò siamo restati fermi nel medesimo luogo.

De madrugada grande chuva e vento; [...] choveu bastante todo este dia, e por
isto ficamos parados no mesmo lugar.

P. 7

P. 7

addì 20 Mercoledì

dia 20. Quarta-feira

Innanzi giorno in moto, ma sul principio poco viaggio, poi con buon vento
[...] Alle [...] passate abbiamo caminato; acque più larghe ma sempre alcune
isole.

Antes de raiar o dia em marcha, mas no início pouca viagem, depois com bom
vento [...]. Depois das [...] viajamos; águas mais largas, mas sempre algumas
ilhas.

addì 21 Giovedì

dia 21. Quinta-feira

Dalle 4 della mattina fino alle 2 3/4 in circa con buon vento sempre tra isole.

Das 4 da manhã até por volta das 2 3/4 com bom vento, sempre entre ilhas.
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addì 22 Venerdì

dia 22. Sexta-feira

Tra le 4 e le 5 in moto fino passato mezzogiorno entrando come in un canale
mediocre. Il dopo pranzo pioggia e cattivo tempo. Alle 8 di sera in moto fino
alla mezzanotte passata.

Entre as 4 e 5 em marcha, até depois do meio-dia, entrando em um como canal
medíocre. Depois do almoço chuva e mau tempo.Às 8 da noite em marcha até
depois da meia-noite.

addì 23 Sabbato

dia 23. Sábado

Dopo le 6 ore in moto fino al mezzogiorno passato. Fermi in un luogo molto
basso. Pioggia grande. Dopo le 3 in moto un’altra volta, fermandoci dopo
quasi 2 ore di viaggio. Il canale si allarga.

Depois das 6 horas em marcha até passado o meio-dia. Parados em um lugar
muito baixo. Grande chuva. Depois das 3 em marcha outra vez, parando depois
de quase 2 horas de viagem. O canal alarga-se.

Addì 24 Domenica

dia 24. Domingo

Alle 5 in moto. Alle 8 messa nel bosco e subito in viaggio fin verso le 5.
Molte terre colorate. Già fiume molto largo. Mano destra.

Às 5 em marcha. Às 8 missa na floresta e logo após em viagem até por volta das
5. Muitas terras coloridas. O rio agora muito largo. À mão direita.

addì 25 Lunedì

dia 25. Segunda-feira

Dopo le 4 in moto fino alle 8 1/2 di notte. Degli ultimi. Fiume largo e
sempre qualche isole. Abbiamo viaggiato sempre a mano destra. Buon vento
in parte.

Depois das 4 em marcha até as 8 1/2 da noite. Entre os últimos. Rio largo e
sempre alguma ilha. Viajamos sempre à mão direita. Bom vento em parte.

addì 26 Martedì

dia 26. Terça-feira

La mattina a buonissima ora in moto. A mezzogiorno siamo passati per isole
dove si fa molta manteca di tartaruga. Si chiama Saracà. Buon vento. Fermi
alle 2 1/2 alla bocca d’un Rio stretto. Il dopo pranzo le canove quasi tutte
indietro a prendere tartarughe e manteca.

Pela manhã, cedíssimo, em marcha. Ao meio-dia passamos por ilhas onde se
produz manteiga de tartaruga. Chama-se Saracá. Bom vento. Parados às 2 1/2
na boca de um rio estreito. Depois do almoço quase todas as canoas voltaram
para tomar tartarugas e manteiga.

Addì 27 Mercoledì

dia 27. Quarta-feira

La mattina innanzi giorno tempo un poco cattuivo. Il dopo pranzo sono
tornate le canove con tartarughe. Ma restati fermi nell’istesso luogo.

Pela manhã, anter de raiar o dia, tempo um pouco feio. Depois do almoço
regressaram as canoas com tartarugas. Mas ficamos parados no mesmo lugar.
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Addì 28 Giovedì

dia 28. Quinta-feira

Alle 7 in moto [...] verso sera, sempre a mano diritta. Siamo restati coperti
da un’isola.

Às 7 em marcha [...] até a tarde, sempre à mão direita. Ficamos cobertos por
uma ilha.

Addì 29 Venerdì

dia 29. Sexta-feira

Alle 7 in moto. In viaggio sempre qualche isola. La sera alle 5 fermi, coperti
da un’isola, vicini a pietre [...] una volta.

Às 7 em marcha. Durante a viagem sempre alguma ilha. À tarde, às 5, parados,
cobertos por uma ilha, vizinhos de pedras [...] uma vez.

Addì 30 Sabbato

dia 30. Sábado

Alle [...] in moto. Dopo le 6 messa nel bosco. Dopo le 7 in moto fino alle 3
1/2. Sempre isole tra le quali fermi alle [...] 1/2. Ma [...]

Às [...] em marcha. Depois das 6 missa na floresta. Depois das 7 em marcha até
as 3 1/2. Sempre ilhas entre as quais paramos às [...] 1/2. [?].

P. 8 [só parcialmente escrita]

P. 8 [só parcialmente escrita]

addì 1 Decembre Domenica

dia 1º de dezembro. Domingo

Alle 4 in moto fino alle 8 1/2. Messa nel bosco. Subito in moto. Poco prima
del mezzogiorno dirimpetto alla bocca del Rio Madera, sempre a mano dritta.
Sempre isola [...] fermi alla sera. Gran corrente e molte pietre sott’acqua com
pericolo [...] terre e quasi pietre colorate alla sponda.

Às 4 em marcha, até as 8 1/2. Missa na floresta. Logo depois em marcha. Pouco
antes do meio-dia em frente à boca do rio Madeira, sempre à mão direita.
Sempre ilhas [...] paramos à tarde. Grande correnteza e muitas pedras sob a
água, com perigo [...] terras e pedras coloridas na margem;

addì 2 Lunedì

dia 2. Segunda-feira

Fatto giorno abbiamo passato del tutto le pietre sott’acqua, che han dato da
fare a tutti, e si é poi camminato fino verso le tre, fermandoci per timore di
cattivo tempo in un luogo stretto e sicuro tra isole.

Feito dia, passamos por toda parte pedras sob a água, que deram o que fazer a
todos, e depois caminhamos até por volta das três, parando por temor do mau
tempo num lugar estreiro e seguro entre ilhas.
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P. 9

addì 3 Martedì

dia 3. Terça-feira

Alle 3 in circa in moto in acque strette tra isole, ma si sono perdute quasi due
ore per via della canova grande data in secca. Il primo pranzo ancora usciti
in canale più largo ci siamo fermati ad una spiaggia molto spaziosa per un
buon par di ore per timore di cattivo tempo; poi fino a notte in moto, io dei
primi fermo in buon luogo.

Por volta das três em marcha, em águas estreitas entre ilhas, mas perderam-se
quase duas horas por causa de ter a canoa grande encalhado. Antes do almoço,
antes de sairmos num canal mais largo, paramos numa praia muito espaçosa
por um bom par de horas por temor do mau tempo; depois em marcha até a
noite, eu um dos primeiros a parar num bom lugar.

addì 4 Mercoledì

dia 4. Quarta-feira

Tutto il giorno fermi per riposo della gente.

O dia todo parados para descanso do pessoal.

addì 5 Giovedì

dia 5. Quinta-feira

La mattina alle 4 in moto, ma molto adagio. A mano diritta [...] qualche
isola. Dal tramontar del sole fermi.

Pela manhã, às 4, em marcha, mas muito devagar. À mão direita [...] algumas
ilhas. Ao pôr do sol paramos.

addì 6 Venerdì

dia 6. Sexta-feira

Al levar del sole in moto. Si é spesa più d’un ora e mezzo a passare una
corrente sopra pietra. Alle 7 1/2 un’altra volta in moto. Circa le 10 un’altra
corrente, perduta poco più di mezz’ora. In moto fino al tramontar del sole,
fermandoci ad una punta di pietra. Sempre a mano diritta ed isole.

Ao erguer-se o sol, em marcha. Gastamos mais de uma hora e meia para passar
uma corredeira sobre pedras. Às 7 1/2 outra vez em marcha. Por volta das 10
uma outtra corredeira, perdemos pouco mais de meia hora. Em marcha até o
pôr do sol, parando em uma ponta de pedra. Sempre à mão direita e ilhas.

addì 7 Sabbato

dia 7. Sábado

Al levar del sole si é passato un’altra corrente, spendendosi bastante tempo.
Dopo le 11 siamo arrivati alla fortezza del Rio Negro. Terre alte.

Ao erguer-se o sol passamos por uma outra corredeira, gastando bastante tempo.
Depois das 11 chegamos à fortaleza do rio Negro. Terras altas.

addì 8 Domenica

dia 8. Domingo

Dopo d’avere ascoltata messa in terra - tutto é misero - in moto alle 9 1/4
fino alle 3 1/2. Terre sempre elevate. Sempre a mano diritta. Pietra.

Depois de haver ouvido missa em terra - tudo aqui é miserável - em marcha às
9 1/4 até as 3 1/2. Terras sempre elevadas. Sempre à mão direita. Pedra.
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addì 9 Lunedì

dia 9. Segunda-feira

Dopo le 6 in moto. Bastante pietra alla sponda diritta. Ad un’ora fermati.
Non so perchè.

Depois das 6 em marcha. Bastante pedra na margem direita. À uma hora
paramos. Não sei por quê.

addì 10 Martedì

dia 10. Terça-feira

A giorno in moto. Subito una grand’isla a mano manca, poi altre moltissime
tra le quali alla sera ci siamo fermati. Ma io al mezzogiorno per un’ora [...].

De dia em marcha. De repente uma grande ilha à mão esquerda, depois
muitíssimas, entre as quais à tarde paramos. Mas eu, ao meio-dia, por uma hora
[...].

addì 11 Mercoledì

dia 11. Quarta-feira

Alle 8 in moto fino alle 4 1/2 sempre per un canale stretto in mezzo ad isole.

Às 8 em marcha, até as 4 1/2, sempre por uma canal estreito em meio a ilhas.

addì 12 Giovedì

dia 12. Quinta-feira

Alle 5 in moto sempre tra isole fino ad un’ora e mezzo. Laberinto d’isole.

Às 5 em marcha, sempre entre ilhas, até a uma e meia. Labirinto de ilhas.

P. 10 [em branco]

P. 10 [em branco]

P. 11

P. 11

addì 13 Venerdì

dia 13. Sexta-feira

Alle 5 in moto. Passate le [...] camminando a terra ferma alla manca. É
sparito un indio per il quale ci siamo fermati fino alle 4 1/2. Abbiamo poi
camminato per tre ore arrivando al buio dove erano gli altri. Infinite isole.

Às 5 em marcha. Passadas as [...] caminhando por terra firme à esquerda.
Desapareceu um índio, pelo qual paramos até as 4 1/2. Depois caminhamos
por três horas, chegando já escuro onde estavam os outros. Infinitas ilhas.

addì 14 Sabbato

dia 14. Sábado

Alle 5 1/2 in moto, terra ferma alla manca. Sempre terre ammurate che
paiono pietra. Isole senza numero. Fermi ad un’ora e mezzo poco lontani da
gran pietre in mezzo all’acqua.

Às 5 1/2 em marcha, terra firme à esquerda. Sempre terras amuradas que
parecem pedra. Ilhas sem número. Paramos à uma e meia, longe das grandes
pedras no meio d›água.
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addì 15. Domenica

dia 15. Domingo

Alle 6 in moto. Dopo la messa in via fino verso le 5. Terra ferma alla manca.
Bassi, pietre ed isole.

Às 6 em marcha. Depois da missa a caminho até as 5. Terra firme à esquerda.
Baixios, pedras e ilhas.

addì 16 Lunedì

dia 16. Segunda-feira.

Alle 5 in moto. Alle 11 siamo stati a vedere le Pietre cavate. Alle 3 fermi.
Sempre alla manca pietre ed isole.

Às 5 em marcha.Às 11 fomos ver as pedras escavadas. Às 3 paramos. Sempre à
esquerda pedras e ilhas;

addì 17 Martedí

dia 17. Terça-feira

Alle 5 in circa in moto. Sempre pietre ed isole. Alle 10 siamo arrivati all’Aldea
del Carmine chiamata Jauù alla manca, che ho veduto la sera ed é al solito
miserabile.

Por volta das 5 em marcha. Sempre pedras e ilhas. Às 19 chegamos à Aldeia
dos Carmelitas, chamada Jaú, à esquerda, que vi durante a tarde e, como de
costume, miserável.

addì 18 Mercoledì

dia 18. Quarta-feira

Alle 7 in moto fino verso sera sempre tra isole. Fatta notte un vento
fortisimo, che poi per quasi tutta la notte há fatto piovere con lampi e tuoni.

Às 7 em marcha até a noitinha, sempre entre ilhas. Caída a noite, um vento
fortíssimo, que depois, por quase toda a noite, fez chover, com relâmpagos e
trovões.

addì 19 Giovedì

dia 19. Quinta-feira

Alle 6 in moto tra isole; alle 9 fermi per un’ora, poi in cammino fino alle 5.

Às 6 em marcha, entre ilhas; às 9 parados por uma hora, depois a caminho, até
as 5.
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addì 20 Venerdì

dia 20. Sexta-feira

Alle 5 in moto. Alle 10 siamo arrivati all’Aldea, in terra ferma alla manca, del
Carmine chiamata Pedreira e con nome indio Puhure, al solito miserabile. Il
padre Maddalena, che due giorni prima era venuto ad incontrare con altri il
Generale, ha detto messa col canto delle [...]. Alle 5 del dopo pranzo io col
Sargente [...] siamo andati avanti, restando tutti gli altri all’Aldea. Il Generale
in questa Aldea ha ricevuto molto onore. Sempre molte isole. Fermi alle 8
1/2 qusi per un’ora, poi in moto. Appena arrivati alla sudetta Aldea grande
pioggia, tuoni. Molte isole per viaggio.

Às 5 em marcha. Às 10 chegamos à Aldeia, em terra-firme, à esquerda, dos
Carmelitas, chamadas Pedreira e com o nome indígena de Puhure, como de
costume miserável. O Pe. Madalena, que dois dias antes veio encontrar-se, com
outros, com o [Capitão]-General, disse missa com o canto das [...]. Às 5 da tarde eu,
com o Sargento [...] fomos à frente, ficando todos os outros na Aldeia. O [Capitão]General recebeu nesta Aldeia muitas honras. Sempre muitas ilhas. Paramos às 8 1/2,
quase por uma hora, depois em marcha. Quando chegamos à dita Aldeia, grande
chuva, trovões. Muitas ilhas durante a viagem.

Addì 22 Domenica

dia 22. Domingo

Avendo fatto viaggio tutta la notte siamo arrivati alle ore 11 all’Aldea
Guaracarì dei Padri del Carmine. É peggiore dell’altre [...] il cammino
sempre tra isole e poi in//

Havendo viajado toda a noite, chegamos às 11 horas na Aldeia Guaracari, dos
Padres Carmelitas. É pior que as outras [...] o caminho sempre entre ilhas, e
depois com//

P. 12

P. 12

terra ferma alla manca. Messa e poi alle 2 in moto fino verso le 10. Dopo
la suddetta Aldea non si vedono pietre di sorte alcuna. Verso la mezzanotte
pioggia.

terra-firme à esquerda. Missa, e depois às 2 em marcha, até por volta das 10.
Depois da dita Aldeia não se vêem pedras de nenhum tipo. Por volta da meianoite chuva;

Addì 23 Lunedì

dia 23. Segunda-feira

La notte passata, dopo essersi la gente riposata, per 2 ore, in moto sempre tra
isole, alla sera fermi per un’ora, poi in moto.

Na noite passada, depois de haver o pessoal repousado por 2 horas, em marcha,
sempre entre ilhas, à noitinha paramos por uma hora, depois em marcha;
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Addì 24 Martedì

dia 24. Terça-feira

Buona parte della notte in moto. Ci siamo fermati per un certo tempo il
dopo pranzo poco prima delle due fino alle 3 1/2. Acque larghe, terra ferma
alla manca ed isole alla diritta. Alle 6 siamo arrivati a Cumarù, Aldea dei
Padri del Carmine. Ci siamo fermati per la messa di Natale, celebrata dal
Missionario. Alle 3 1/2 siamo partiti.

Boa parte da noite em marcha. Paramos por um certo tempo depois do almoço
pouco antes das duas até as 3 1/2. Águas largas, terra firme à esquerda e ilhas à
direita. Às 6 chegamos a Cumaru, Aldeia dos Padres Carmelitas. Paramos para
a Missa do Galo, celebrada pelo Missionário. Às 3 1/2 partimos.

Addì 25 Mercoledì
Non avendo più interrotto il viaggio sono arrivato alla sera a Mariuà. Sono
andato nell’Ospizio. Poco, poco prima di arrivare mi si é aperta la canova,
contrastando un cattivo tempo. Anche la mattina era piovuto.//

64

dia 25. Quarta-feira
Não mais havendo interrompido a viagem, cheguei à tarde em Mariuá. Fui para
o Hospício. Pouco, pouco antes de chegar abriu-se-me a canoa, opondo-se um
mau tempo. Também choveu pela manhã.//
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Figura 7. Frontispício dos “Elementos de Euclides”, livro traduzido por Brunelli.
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Figura 8. Dedicatória do livro “Elementos de Euclides”, traduzido por Brunelli (1ª. Página).
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Figura 9
Dedicatória do livro
“Elementos de Euclides”,
traduzido por Brunelli (2ª.
Página).

Figura 10
Prefãcio de Brunelli
(1768, Elementos de Euclides).
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Figura 12
Prefãcio de Brunelli
(1768,
Elementos de
Euclides) [cont.] .

Figura 11
Prefãcio de Brunelli (1768,
Elementos de Euclides) [cont.].
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Figura 13
Prefãcio de Brunelli (1768, Elementos de
Euclides) [concl.].
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3. 1767
“De Pororoca” (Bonon. Scient. Artium Inst. atque Acad.
Comment. 5 (2): 249-255).
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J O A N N IS B R U N E L L I./
De Pororoca.

CARTA
DE GIOVANNI BRUNELLI

E P I S T O L A.

Sobre a Pororoca.

JOANNES BRUNELLUM EUSTACHIO ZANOTTO

GIOVANNI BRUNELLI A EUSTACHIO ZANOTTI

S. P. D.

Saudações.

Jamdiu hoc mecum reputavi, Zanotte ornatissime, earum/ rerum,
quae in mundo accidunt, nullam posse comtemni/ ab iis, qui in naturae
contemplatione versari cupiunt./ Cum vero aliquid novum, aut insolens
apparet, cujus/ causam investigare oporteat, omnes periclitandas esse vires/
ingenii arbitror, diligenterque etiam cavendum, ne, si quid/ forte negligatur,
quamvis leve sit, atque exiguum, ea, quae/ aut intelligi, aut explicari nequeunt,
consulto videantur fuisse/ praetermissa. Quapropter brevi quidem, sed
tamen accurate,/ ut potero, rem tibi exponere constitui magnam in primis/
atque admirandam, cuius rei a te, qui ingenio & doctrina ex-/cellis, tum
etiam a nostrae civitatis philosophis, causam aliquam/ audire velim. Quod si
nonnulla etiam hic leges ex meo sen-/su deprompta, scito non in ea opinione
esse, ut videat/ mihi lucem aliquam in tantis tenebris attulisse. Ingenium
so-/lummodo experiri volui, & num quid dicere possem, quod/ probabile
videretur, tentavi. Sed jam rem ipsam cognosce,/ eoque libentius, quod
eam nemo adhuc, quod sciam, tractan-/dam sumpsit. Urbs est in america
meridionali a praeterlabente/ flumine Pará dicta, quae ab aequatore austrum
versus gradum/ unum distat cum dimidio fere; ab oceano vero, quem respi-/
cit inter orientalem plagam, & borealem, quinquaginta mil-/liaria & amplius.
Flumen, quod urbem alluit in ora sitam/ meridionali, multarum aquarum
concursum potius dixerim,/ quae undique per amnes, & minora flumina
delatae huc con-/fluunt oceanum ingressurae. At Amazonum fuminis ora
extima,/ quae in eumdem intrat oceanum, longo ab urbe distat inter-/vallo
innumeris prope insulis consperso, quarum una, quam/ Indi Marayo vocant,
gyro ad quingenta fere milliaria produ-//

Há tempo tenho pensado cá comigo, caríssimo Zanotti, que nada daquelas
coisas que acontecem no mundo pode passar despercebido dos que apreciam
dedicar-se à contemplação da natureza. Com efeito, quando algo de novo ou
não costumeiro aparece, cuja causa seja necessário investigar, penso que todas
as forças da inteligência devem ser colocadas à prova e também que se deva ser
diligentemente cuidadoso para que, se, por acaso, algo for esquecido, ainda que
pouco importante ou pequeno, as coisas que não conseguiram ser entendidas ou
explicadas não pareçam ter sido omitidas de propósito. É por isso que resolvi,
de forma breve, porém cuidadosa, como puder, expor-te uma coisa grandiosa
em primeiro lugar e admirável, sobre cujo fenômeno gostaria de ouvir de ti,
que superas em inteligência e cultura até os filósofos de nossa terra, alguma
causa. Se perceberes aqui algumas deduções da minha impressão, de modo que
as vejas trazer para mim alguma claridade em tão grande escuridão, saibas não
ficar com essa impressão. Quis somente testar a inteligência, e tentei o que por
acaso poderia dizer, porque parecia provável. Pois então conhece agora o que
ninguém, e por isso com maior prazer, encarregou-se, até aqui, que eu saiba, de
tratar. Há uma cidade na América do Sul chamada Pará [Belém], ao lado de um
rio, que dista um grau e quase meio ao sul do Equador; e do oceano, na verdade,
para o qual se volta, entre as regiões oriental e norte, cinqüenta milhas e mais. O
rio que banha a cidade situada no litoral meridional, acrescido, eu diria, antes,
com muitas águas que são trazidas através de torrentes de todas as partes e por
rios menores que para aí confluem ao entrar no oceano. Por outro lado, o litoral
extremo do Amazonas, que entra no mesmo oceano, dista da cidade espalhado
num longo espaço com inúmeras ilhas das quais uma, que os Índios chamam
Marajó, se concentra num círculo traçado em torno de quase 500 milhas.
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cto continetur. Atque hinc facile colliges quam vehementer/ illi errent, qui
Para urbem in ora fluminis Amazonum me-/ridionali sitam esse affirmant.
Verum de hoc nonnullorum geo-/graphorum errato alias dicam, cum de
flumine ipso Amazo-/num sermonem instituere otium mihi fuerit. Inter
minora/ illa flumina, quae, ut paulo ante dixi, aquas ad Para urbem/ deferunt,
unum est, quod Guama dicitur americana voce./ In eo inter caeteras insula
quaedam est parvi quidem circuitus,/ sed celeberrima, & accolis omnibus
notissima; ab ipsa urbe/ distans milliaria quadragintaquinque circiter,
jacensque in me-/dio flumine ducentos fere passus lato. Ibi, ut in caeteris flu-/
minibus accidit, quae oceano propiora sunt, bini quotidie ma-/ris accessus,
ac recessus fiunt, modo Luna a Sygygiis non lon--/ge absit. Proximo enim,
altero, ac tertio post novilunium, aut plenilunium die, quo tempore aestus
contingunt longe/ omnium maximi, paulo supra eam insulam, quam nuper
com-/memoravi, tanta vis ac moles exuberantium aquarum subito,/ ac tam
celeriter erumpit, ut tempo quam brevissimo retro/ acti omnes eo usque se
attolant, quo reliquis ante aut post/ diebus sex, septemve horarum spatio
conscendunt. Hanc su-/bitam, concitatissimamque aquarum eruptionem
pororocam In-/di appellant. Quo vocabulo satis apto & velocitatem aquae,/
& jnavigantium metum, & fortasse etiam periculum exprimunt./ Eam
vero insulam, unde pororoca initium sumit, pororoca/ insulam vocant. Vix
autem horrendus fragor exaudiri incipit,/ cum terni, aut quaterni fluctus
albentes spuma, sibique in-/cumbentes ab ea insula praecipiti impetu ruunt,
ac sursum/ circumque effusi per immane spatium late campos inundant./
Tunc vero abripiunt secum magna vi & arborum truncos, &/ animalium
cadavera, & cymbas, & ingentia saxa, & quid-/quid in medio cursu
deprehendunt. Ubi vero flumen angu-/stiorem alveum tenet, vel in minores
amnes discerpitur, tan-/tus est impetus pororocae, atque vis tanta, ut aquae
plane fu-/rere videantur. Sic pororoca sursum per amnes, quos invenit,/
fertur; donec, viribus paulatim amissis, tandem in quietem re-/digitur, ac
penitus evanescit, aquis jam summam ubique al-/titudinem obtinentibus.
Quamquam pororoca altero die longe/ debilior est, & empetus habet multo
minores; tertio vero die vix metuenda. Verum instante pororocae tempore,
praesertim/ maximae, quae statim conjunctionem ipsam, vel oppositionem/

E daí deduzes facilmente quão seriamente se enganam os que afirmam que
a cidade do Pará [Belém] está situada na zona meridional do rio Amazonas.
Tratarei, porém, desse erro de alguns geógrafos em outra ocasião, quando
empreender a discussão sobre o próprio rio Amazonas. Entre aqueles menores
rios que, como disse pouco antes, trazem águas para a cidade do Pará, há um
que se chama Guamá, na linguagem americana. Nele há, entre outras, uma ilha,
na verdade de pequeno contorno, mas muito célebre e muito reconhecida por
toda a vizinhança, distante da mesma cidade cerca de 45 milhas e ficando com
quase 200 passos de extensão no meio do rio. Aí, como acontece com outros
rios que estão mais perto do oceano, diariamente acontecem duas cheias e duas
vazantes do mar, quando a lua não está longe da Sizígia. No seguinte, no outro
e no terceiro dia após a lua nova ou lua cheia, quando as maiores de todas as
ondas chegam longe, um pouco além daquela ilha que mencionei há pouco,
de repente uma força enorme e um volume de águas exuberante irrompe tão
rapidamente que, num tempo curtíssimo, se elevam todas impulsionadas até lá
onde antes ou depois de outros dias sobem num intervalo de seis ou sete horas.
Os Índios chamam esse súbito e violento ímpeto das águas de pororoca. Com
esse vocábulo exprimem bastante convenientemente a velocidade da água, o
medo dos navegantes e, quem sabe, também, o perigo. Na verdade, chamam
ilha da pororoca a ilha onde a pororoca começa. Em resumo, um horrendo
fragor começa a ser ouvido, quando três a três, ou quatro a quatro, as ondas
brancas em espuma se precipitam com todo o ímpeto daquela ilha, abatendo-se
sobre elas mesmas, e, lançadas para o alto e a toda volta, inundam amplamente
os campos, num enorme espaço. Então, arrebatam consigo, com grande força,
troncos de árvores, cadáveres de animais, canoas, enormes pedras e tudo o que
encontram no meio do caminho. Onde o rio tem um leito mais estreito ou
se dispersa em rios menores, tamanho é o ímpeto da pororoca e tamanha a
força que as águas parecem enfurecer-se inteiramente. Assim, a pororoca lançase para o alto através dos rios que encontra, até que, pouco a pouco, perdidas
as forças, volta finalmente ao repouso e desvanece completamente, quando as
águas já atingem a maior altura. Embora a pororoca fique muito mais fraca que
no dia anterior e tenha ímpetos muito menores, no terceiro dia, assim mesmo
deve ser temida. No tempo que dura a pororoca, principalmente a maior, que
vem logo depois da própria união ou da oposição,
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consequitur; quisquis in eo fluminis tractu navigat, qui supra/ insulam pororoca
situs est, diligenter cavere debet, ne a poro-/roca improviso deprehendatur;
secus actum de se judicet. Et/ sane quosdam audivi misere sic perisse; &
hominem sum al-/locutus, qui dum in illa fluminis parte navigaret, & jam
po-/rorocae fragorem satis longinquum, ut sibi videbatur, audiret;/ mihi retulit,
se proceriorem arborem una cum sociis conscen-/dere vix potuisse, cum jam
cymbam intra se positam incredi-/bili velocitate a fluctibus rapi videret, ac
tandem demergi./ Quamvia autem pororocae vires omnes atque impetus in
supe-/riores fluminis partes, ut supra dixi, ferantur, nolim tamen/ credas,
ortum versus, in iis praesertim locis, quae ab insula/ pororocae non multum
distant, nullos aquarum sibi occurren-/tium perturbatos motus contingere.
Fieri enim non potest,/ ut ab ea insula tanta vis, tantaque moles aquarum ad
satis/ magnam altitudinem subito erumpat, quia pars aliqua pon-/dere suo in
contrariam fluminis partem dersum cadat. Aquis/ igitur tum ab oceano, tum
a pororoca ex adverso concurren-/tibus, motus aquarum satis vehementes fieri
debent, ut na-/vigantibus & metum, & etiam periculum afferre possint;/
donec aquae omnes ubique per illum etiam fluminis tractum/ ad virium
aequalitatem veluti componantur. Pororocae autem/ omnium maximae sunt,
quae post aequinoctia, luna Sygygias/ de more praetergressa, contingunt.
Etenim aquae tunc tempo-/ris & majori copia foras erumpunt; & vires
quoquoversum/ exercent multo vlidiores magisque metuendas. Hactenus
po-/rorocam illam exposui, quam in Guama flumine, in quo bis/ iter facere
mihi contigit, incolae fere omnes propter urbis vi-/ciniam & videre facile,
& observare possunt. Sed aliis in/ locis ab urbe remotioribus aliae quoque
fiunt pororocae tem-/poribus fere iisdem; quarum illa longe omnium
maxima, &/ prae omnibus summe metuenda, quae in ipso fere ostio flu-/
minis Amazonum prope illud promontiorium, quod appel-/lant Cap du
Nort maximis viribus, & ingenti supra modum/ celeritate prorumpit. Ibi
Condaminius, dum in Cajennam/ insulam navigaret, Indorum negligentia,
ut ipse testatur, pe-/ne interiit. Nunc vero, Zanotte ornatissime, antequam
tibi/ de hujusce phoenomeni causa quid cogitaverim exponere in-/cipio;
hoc unum scire te velim, satis multa ab illius loci/ incolis proferri ad rem
obscurissimam, difficilimamque expla-/

quem estiver navegando naquele trecho do rio situado acima da ilha da pororoca
deve tomar extremo cuidado para que ela não o surpreenda e ele se condene
pelo ato. Realmente, ouvir dizer que muitos assim morreram desgraçadamente;
conversei com um homem que, quando navegava naquela parte do rio, e ouvia,
parecia-lhe, o fragor da pororoca ainda bastante longe, disse-me poder apenas
ter subido com os companheiros numa árvore das mais altas, quando, então,
viu a canoa posta abaixo dele ser arrebatada com uma velocidade incrível pelas
ondas e finalmente afundar. Entretanto, ainda que haja todas as forças da
pororoca e o ímpeto para as partes superiores do rio, como disse acima, não
queria que acreditasses que, onde nasce, principalmente nos lugares não muito
distantes da ilha da pororoca, não acontece nenhuma agitação tumultuosa de
águas que se chocam. Com efeito, não é possível acontecer que, daquela ilha,
tão grande força e tão grande volume de águas irrompa subitamente, com tanta
altura, porque alguma parte, com o seu peso, cairá de alto a baixo na parte
contrária do rio. As águas do oceano e as da pororoca avançando em sentido
contrário devem provocar movimentos muito fortes de águas, de tal forma que
possam trazer medo aos navegantes e também perigo, até que todas as águas, por
toda parte, naquele trecho do rio, se acalmem como que para a igualdade das
forças. As maiores pororocas de todas, porém, são as que acontecem depois dos
equinócios, habitualmente passada a lua de Sizígia. Efetivamente, as águas da
estação irrompem para fora com a maior abundância e mostram forças em toda
parte muito violentas e temíveis. Até agora expus aquela pororoca que ocorre
no rio Guamá, no qual tive a oportunidade de navegar duas vezes, e quase
todos os habitantes da vizinhança da cidade podem facilmente ver e observar.
Mas em outros lugares mais distantes da cidade também acontecem outras
pororocas quase nas mesmas épocas; dessas, a maior de todas sem dúvida é a que
se desencadeia com uma rapidez sobremaneira gigantesca e com a maior força,
a mais temível de todas, quase na própria foz do rio Amazonas, perto daquele
promontório que chamam de Cabo do Norte. Aí, La Condamine, quando
navegava para a ilha de Caiena, por negligência dos Índios, quase morreu, como
ele mesmo atesta. Agora, então, Zanotti ilustríssimo, antes de começar a exporte o que pensei sobre a causa desse fenômeno, queria que soubesses que contam
os habitantes daquele lugar muitas coisas de caráter muito obscuro e dificílimas
de explicar,
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nandam, quae mihi potius irridenda videntur, quam digna,/ ut ad examen
revocentur. Putant nonnulli, pororocam oriri/ statim ac propter maris
aestum aquae sursum aguuntur majore/ impetu, quam flumen in oceanum
delabi solet. Verum si/ hoc ita contingeret, ubique terrarum, pelago aestu
intumescen-/te, flumina suam haberent pororocam, quae bis in singulos/ dies
ab omnibus facile observaretur. Praeterea cur nulla um-/quam conspicitur
pororoca infra Para urbem, scilicet in illo/ fluminis tractu, in quo tot aliorum
fluminum, minorumque/ amnium undique confluentes aquae marinis
aquis occurrunt/ viribus multo majoribus? Cur vero in illo ipso Guama
flumi-/ne, ubi aestus maris fere semper admodum lente procedit,/ paulo
supra illam insulam, quam toties commemoravi, poro-/roca subito erumpit
viribus tantis, tamque immani celerita-/te? Id autem cur semper accidit
postquam Luna Syzygias/ praetergressa fuit? Alia multa praetermitto, quae
ab homuncu-/lis rerum ignaris excogitata sunt. Nolo enim tibi stomachum,/
& nauseam movere. Venio igitur ad illa, quae ipse, re dili-/genter expensa,
ad obscurissimi phoenomeni causam investi-/gandam dici aliquo modo
posse censeo; quaeque licet difficul-/tatibus involvantur non contemnendis,
aliquo modo tamen/ mihi visa sunt esse probabilia. Atque illud in primis
tam-/quam cerrum, ac veluti observationi consentaneum firmissime/
tenendum est, pororocam ipsam ita cum aestu marino conjun-/gi, ut ab illo
plane pendere videatur; quod ex illis, quae/ supra dixi, abunde patet. Atque
hoc modo aestus ipse ma-/rinus horrendae illius aquarum eruptionis causa
facile fuerit./ Verum qui hoc ita sicce dixerit, nihil omnino explicet; &/ rem
difficilem valde, atque obscuram intractam prorsus, uti/ erat, relinquat.
Ratio igitur in medium afferri debet, qua/ marini aestus, qui semper post
Lunae ac Solis conjunctionem/ vel oppositionem per dies aliquot caeteris
omnibus multo ma-/jores observantur, efficere possint, ut tanta vis, ac
moles/ aquarum foras erumpat illo in loco, unde pororoca initium/ sumit.
Quomodo igitur id fieri possit, paucis dicam in hunc/ modum. Paulo supra
insulam pororoca apertum os ac satis/ amplum occulti canalis esse censeo, ac
subter terras caecis/ meatibus in mare exeuntis non longe ab littore. Et sane/
qosdam esse hujusmodi subterraneos canales, quibus latentes/ aquae ad loca
etiam longe dissita deducuntur, certissima res/

que me parecem mais ridículas do que dignas de crédito, para que sejam trazidas
a exame. Alguns acreditam que a pororoca se origina constantemente, por causa
da força do mar, as águas são impelidas para o alto com maior ímpeto do que com
que costuma o rio desaguar no oceano. Se isso fosse assim, em qualquer parte das
terras, o mar se enchendo com a agitação, os rios teriam sua pororoca, que seria
observada facilmente por todos duas vezes todos os dias. Por que nunca é vista
nenhuma pororoca abaixo da cidade do Pará, bem entendido, naquele trecho
do rio em que tantas águas de outros rios e de menores correntezas, afluentes
de todas a partes, se chocam com águas marinhas com forças muito maiores?
Por que nesse mesmo rio Guamá, onde a força do mar quase sempre avança
muito lentamente, um pouco acima daquela ilha que tantas vezes mencionei,
a pororoca de repente irrompe com tanta violência e tão gigantesca rapidez? E
ainda, por que isso sempre ocorre depois que passou a lua de Sizígia? Estou
omitindo muitas outras coisas sugeridas por aqueles homenzinhos ignaros,
para não te provocar mau humor e náusea. Volto-me, pois, para aquilo que,
após cuidadodo exame do fato, penso poder-se dizer, de certa forma, sobre a
investigação da causa desse tão obscuro fenômeno; apesar disso, algumas coisas
envolvem dificuldades não desprezíveis, mas,de alguma forma, parecem ser essas
as prováveis causas. O que se pode ter como certo, acima de tudo, e que está
solidamente conforme a observação, é que a própria pororoca está ligada com a
agitação do mar, de forma que parece depender claramente disso, porque fica
muito patente, conforme o que eu disse acima. E, assim, o próprio movimento
marítimo seria facilmente a causa dessa horrenda erupção de águas. Na verdade,
quem disser isso assim secamente, não explicará nada completamente e torna o
fato muito difícil, obscuro e absolutamente inexplicável, como era. Portanto, a
explicação deve ser esclarecida, como as ondas agitadas do mar, que sempre são
notadas após a conjunção da lua e do sol, ou pela oposição, durante alguns dias,
muito maiores do que em todos os outros, poderiam fazer com que tanta força
e uma massa de água irrompa afora naquele lugar onde a pororoca começa.
Como eu poderia dizer com poucas palavras como isso acontece? Acho que,
pouco acima da ilha da pororoca há uma abertura muito ampla de um canal
oculto e que sai no mar, não longe da costa, por baixo das terras, em passagens
invisíveis. É certíssimo que existem esses canais assim subterrâneos pelos quais
as águas ocultas são levadas aos lugares tão bem descritos,
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est; atque is ignorre solum potuerit, qui nihil prorsus au-/diverit. Per hunc
igitur canalem puto, tantam illam aqua-/rum copiam, atque vim, quibus
pororoca efficitur, a mari/ ad illam usque insulam propria gravitate ferri; ac
tandem foras erumpere, ita tamen, ut non recta sursum emittantur,/ sed
obliquo itinere propter canalis ductum, contra vim flu-/minis ingenti cum
celeritate ascendant. Idque fieri censen-/dum est statim ac tumor ille maximi
maris aestus supra cana-/lis hiatum, qua parte canalis ipse in mare desinit,
totus in-/cumbit. His enim positis cum paulo post Syzygias marinae/ aquae
illum tumorem efficiant caeteris omnibus multo majo-/rem; fortassis fieri
poterit, ut eaedem aquae longe quoque ma-/jorem supra eumdem canalis
hiatum habeant altitudinem,/ quam quae prope insulam pororocae in flumine
continentur;/ quae sane tunc temporis depressissimae ad mare feruntur.
Igi-/tur marinae aquae canalem ingressae, per eumdem proprio ac/ naturali
pondere ad illam usque insulam ferri debent magna/ velocitate, magnoque
impetu, fluidorum legibus sic postu-/lantibus; donec aquae omnes, &
quae in flumine sunt, & quae/ a mari per canalem decidunt, altitudinem
obtineant prorsus/ aequalem. Id vero quam brevi temporis spatio fieri
necesse/ sit, omnes facile intelligent, qui fluidorum naturam, atque/ leges
perspectas habeant. Caeteris autem diebus, cum scilicet/ Luna a Syzygiis
longe abest, quoniam tumor ille ad tantam/ non attollitur altitudinem;
cur non dicamus, aquis, quae/ super utrumque canalis hiatum incumbunt,
eamdem prorsus/ tunc esse altitudinem, ut, quemadmodum in siphonibus
acci-/dit, eadem utrimque prementium virium magnitudo sit? Nul-/la
igitur his diebus erit pororoc; cum satis magna, & com-/citatissima, quaeque
brevisimo tempore absolvatur, semper esse/ debeat, quoties Luna vel Soli
conjungitur, vel illi opponi-/tur. Facile etiam intelliges, cur existente Luna
in Sygygiis/ aequinoctiorum tempore, pororoca prodeant multo majores./
Tunc enim marini aestus contingunt longe omnium maximi;/ atque idcirco
tumor ille ad maximam quoque assurgit alti-/tudinem; quo sit, ut aquae
maris in canalem irruant majori/ vi; atque etiam in flumine foras erumpant
impetu, ac velo-/citate, & copia longe majore. Tandem cum canalis ille sub-/
terraneus in mare desinat non longe a littore, satis commode/ explicare posse
mihi videor, cur pororoca eodem semper tem-/

e só pode ignorar isso quem nada tiver ouvido. Penso, pois, que por esse
canal aquela tão grande quantidade de água e tanta força em que a pororoca se
manifesta são levadas até aquela ilha pela própria gravidade, e que se lançam
para fora, de forma, entretanto, a não sair alta em frente, mas subindo por um
caminho oblíquo, por causa do duto do canal, com uma rapidez gigantesca
contra a força do rio. E deve-se dizer que isso acontece incontinente, e aquela
ameaça da maior agitação do mar acima da abertura do canal abate-se toda por
onde ela mesma acaba no mar. Isto estabelecido, pois, quando pouco depois
de Sizígia, as águas marinhas produzem aquela cheia muito maior que todas
as outras, poderia talvez acontecer que essas mesmas águas ganhassem também
maior altura, acima da mesma abertura do canal, que aquelas conservam perto
da ilha da pororoca, as quais, com certeza, em pouco tempo são levadas para o
mar. Portanto, as águas marinhas que entram no canal devem ser levadas pelo
mesmo, com o próprio e natural peso, até aquela ilha, com a maior velocidade
e com o maior ímpeto, o que é exigido pela lei dos fluidos, até que todas as
águas, as que estão no rio e as que chegam do mar pelo canal, ganhem altura
absolutamente igual. E isso deve acontecer no mais breve espaço de tempo,
todos os que olham a natureza dos fluidos entendem facilmente. Por outro
lado, em outros dias, quando, certamente, a lua está longe da Sizígia, visto que
aquela cheia não atinja tal altitude, por que não dizermos, nas águas que se
lançam, porventura, na abertura do canal, que têm então a mesma altitude, da
forma como acontece em canos, que haja a mesma intensidade, de uma parte
e de outra, das forças que se estreitam? Nenhuma pororoca haverá nesses dias,
pois deve ser bastante grande e rapidíssima, e deve acabar num tempo muito
curto, toda vez que a lua se aproxima do sol ou dele se distancia. Facilmente
também entenderás por que a lua estando em Sizígia, no tempo dos equinócios,
as pororocas se apresentam muito maiores. Então as ocorrem as maiores de
todas as ondas marinhas, e por essa razão aquela cheia também aparece com
a maior altura, ou seja, como as águas do mar entram no canal com maior
força, também irrompem para fora no rio com a maior abundância, velocidade
e força. Enfim, como aquele canal subterrâneo no mar acaba não longe da costa,
penso poder explicar mais tranqüilamente por que a pororoca sempre aparece na
mesma época
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pore prorumpat, quo aquae a mari per flumina sursum ex-/truduntur. Neque
enim rumor ille maris supra canalis hia-/tum totus incumbet, nisi prius aquae
ad littora sensim ap-/pellant, seque in flumina quoquoversum immittant.
Habes/ jam, Zanotte ornatissime, meam de pororoca sententiam,/ vel potius
conjecturam quamdam; quae si minus placuerit,/ non aegre feram; neque,
mihi crede, irascar. Quin immo ea/ tibi referam, quibus conjectura haec
qualiscumque mea labe-/factari potest. Quid enim ab eo dissimulandum est,
qui/ veritatem potius, quam ingenii laudem quaerit? Ac primum/ recedente
mari, atque in semetipsum redeunte vortex satis/ amplus ad insulam pororocae
gigni deberet ob praecipitem/ aquarum lapum in subterraneos ductus. Nullus
autem, quod/ sciam, vortex observatur toto illo temporis intervallo, quo/
aquae fluminis oceanum versus fluere conspiciuntur. An vero/ iis in locis ad
oceanum usque per id tempus eamdem aquae/ altitudinem tenent? Si enim
ita esset, nullus vortex specta-/ri posset. Verum si id affirmem, ex veritate
loqui nolim./ Satis enim observatione didici, aestu defervescente, aquarum/
superficiem, quo propius a mari abest, eo esse depressiorem./ Verum quod
sequitur difficultatem affert longe majorem. In/ ipso Para urbis conspectu toto
eo tempore, quo aquae in/ mare delabuntur, vortex periculosus admodum,
in amplissi-/mumque gyrum quoquoversum extensus conspicitur, quem/
ipse aliquoties trajeci non sine metu. Et sane cum e nigro/ flumine ad urbem
redirem, memini cymbam, qua vehebar,/ cum vix oram vorticis attigisset,
paulatim deflexisse a cursu,/ ac tandem magna vi in orbem abreptam fuisse.
A quo pe-/riculo vix una cum sociis per summos remigum conatus/ evasi.
Multos autem periisse audivi in illo vortice, quorum/ cadavera nusquam
apparuerunt. Sic cymbae quoque absorptae/ sunt satis multae, quas nemo
umquam iterum videre potuit./ Magnae autem, proceraeque arbores, quod
frequenter accidir,/ statim ac in centro vorticis veluti sistuntur, primum
erigunt/ se se, deinde sub aquis magna vi sic demerguntur, ut nulli-/bi postea
conspiciantur. Verumtamen pelago aestu intumescen-/te, tantus hic vortex
nullus apparet, ac penitus evanescit./ Qui tamen utrum de illorum genere sit,
quos vivos appel-/lant, tute afermare non possum; sed nec facile navegarim;/
illa enim, quae modo attuli, suspicionem pariunt non com-

em que as águas se lançam do mar para o alto através do rios. Portanto, aquela
cheia não se lança inteira acima da abertura daquele canal do mar, sem que antes
as águas cheguem à costa pouco a pouco e se introduzam por todos os lados
nos rios. Agora tens, ilustríssimo Zanotti, meu julgamento sobre a pororoca, ou,
antes, alguma conjetura; que mesmo se agrade pouco, não a exponho com má
vontade, nem, acredite-me, me irrito. Por que não relatar essas idéias com as
quais, quaisquer que sejam, esta minha conjetura pode ser derrubada. O que é
preciso esconder quem procura mais a verdade do que o louvor da inteligência?
E o mais importante, quando o mar recua e volta para dentro dele mesmo, um
redemoinho muito amplo deveria ser formado junto à ilha da pororoca, por
causa da correnteza impetuosa de água, nos dutos subterrâneos. Que eu saiba,
porém, nenhum redemoinho é observado em todo esse intervalo de tempo, em
que as águas do rio são vistas correndo para o mar. Será possível que, naqueles
lugares, perto do oceano, durante esse tempo, as águas mantenham essa mesma
altitude? Se, pois, assim fosse, não se poderia esperar redemoinho algum. De
fato, se afirmo isso, não queria dizer que seja verdade. Aprendi bastante com
a observação que, quando a agitação se acalma, a superfície das águas, quanto
mais perto do mar, tanto mais baixa é. Na verdade, o que segue traz uma
dificuldade muito maior. Na mesma perspectiva da cidade do Pará, durante
todo esse tempo em que as águas descem para o mar, vê-se um redemoinho
muito perigoso, que se estende numa volta amplíssima por todos os lados, que
eu mesmo já atravessei algumas vezes, com medo. E realmente quando voltava
do rio Negro para a cidade, lembro-me que a canoa em que viajava, quando
mal atingiu a borda do redemoinho, desviou-se aos poucos do curso, e, por
fim, com grande força foi levada para o meio. Escapei desse perigo junto com
os companheiros por pouco, pelos maiores esforços dos remadores. Ouvi dizer
que muitos pereceram naquele redemoinho, cujos cadáveres nunca apareceram.
Assim também muitas canoas são absorvidas, que ninguém nunca mais pôde
ver de novo. Grandes e frondosas árvores, por outro lado, o que freqüentemente
acontece, fixam-se no centro do turbilhão, primeiro se erguem, e depois com
uma enorme força se afundam de tal forma que depois não são mais vistas
em lugar nenhum. Contudo, quando o mar se enche com agitação, nenhum
redemoinho tão grande aparece aí e desaparece completamente. Não posso
garantir com segurança que seja do mesmo gênero daqueles que chamam de
vivos, mas eu não navegaria com facilidade; isso que acabo de contar gera uma
suspeita não desprezível,
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temnendam; & quasi demonstrant, ab aquis hunc vorticem/ sic efformari
per occultum canalem decidentibus. Quod si ita/ esse dixerimus, cur nulla
prorsus hoc in loco fuerit pororoca/ mari aestu turgescente, quemadmodum
& in Guama flumine/ contigit, & aliis etiam in locis? Fortassis canalis ille,
si quis/ est, in mare non desinit; sed alio fertur, atque ad remotissi-/ma loca.
Verum qui hoc dixerit, mihi quoque dicat, & pla-/ne, si potest, explicet,
cur vortex ille non semper appareat;/ sed tunc solum, cum aquae ad mare
redeunt. Igitur si vortex/ ille ab aquis per occultum canalem ad mare usque
protensum/ labentibus ortum ducit; & tamen nullae per eumdem canalem/
regrediuntur deinceps, forasque umquam erumpunt, quae po-/rorocam
effciant; conjectura sane, quam supra ad pororocam/ ipsam explicandam in
medium attuli, plane concidit, ac nul-/la prorsus est. Atque haec, Zanotte
ornatissime, dissimulare/ ipse non debui, qui cum veram admirandi
phoenomeni cau-/sam ignorare me fatear, eam tamen scire vehementissime
cu-/pio. Haec de pororoca habui, quae ad te scriberem. Quae si/ Academicis
nostris legenda curaveris, & mihi gratum facies,/ & me tibi magis magisque
obstrictum habebis. Etenim existi-/mo magnos illos viros, ob rei novitatem,
haec libenter audi-/turos. Quod si pro summo ingenio, quo pollent, causam
ali-/quam investigabunt, quae ad rem pertinere videatur, de ea/ statim fac
me certiorem. Vale.//

da mesma forma que demonstra que esse redemoinho é assim formado pelas
águas que escoam pelo canal oculto. Se é assim o que dissemos, por que
nenhuma pororoca houve nesse lugar, com o mar cheio e agitado, do mesmo
modo que aconteceu no rio Guamá e em outros lugares? Talvez aquele canal,
se é que existe, não acabe no mar, mas vai para outro lugar, e para lugares
remotíssimos. Na verdade, quem disser isso, diga-me também, e com clareza,
se é possível, explique por que aquele redemoinho não aparece sempre, mas
somente quando as águas voltam para o mar. Portanto, se aquele turbilhão tem
sua origem nas águas que se escoam pelo canal oculto que se estende até o mar,
e no entanto essas águas não voltam depois pelo mesmo canal, e em algum
momento se lançam para fora, produzindo a pororoca, a conjetura que acima fiz
para explicar a mesma pororoca cai inteiramente e não existe nenhuma daqui
para a frente. Mas, caríssimo Zanotti, eu próprio não tive que esconder essas
coisas, eu que reconheço ignorar a causa verdadeira de um fenônemo admirável,
no entanto, desejo veementemente conhecê-la. É o que tinha para te escrever
sobre a pororoca. Se tratares dessa tarefa com nossos acadêmicos, não só deixarme-ás grato, como também ter-me-ás cada vez mais obrigado a ti. Na verdade,
acho que aqueles grandes homens, por causa da novidade do assunto, ouvirão de
bom grado essas coisas. Se com a maior inteligência, em que eles se sobressaem,
perscrutarem alguma causa que pareça ser pertinente ao assunto, coloca-me
imediatamente a par. Adeus.

Figura 15.
A pororoca do rio Guamá
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“De mannioca” (Bonon. Scient. Artium Inst. atque Acad.
Comment. 5 (2): 334-344).
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Sobre a Mandioca
CARTA
DE
GIOVANNI BRUNELLI

E P I S T O L A.

A FERDINANDO BASSI6

Quoniam, Ferdinande Bassi dilectissime, totus in natura-/lium rerum
contemplatione versaris; quo studio &/ magnam tibi laudem comparas,
& naturalem ipsam/ historiam inventis illustrate soles non contemnendis;/
mihi visum est, non omnino ingratum tibi fore, si quid ego/ ad te scriberem,
quod ad tua studia aliquo modo pertineret;/ & simul jucundum esset, ac
scitu dignum. Quapropter mihi/ ipse proposui de planta quadam, quae in
magnis multisque/ Americae regionibus colitur, quaeque a Brasiliae populis
Maniiba,/ seu Maniiva dicitur, verba facere; ac praecipuos tibi hujusce/ plantae
usus brevi sermone exponere. Hujusmodi plantam Bo-/tanici descripserunt
praestantissimi, quos inter Guglielmus Piso,/ ac Georgius Marcgravius7 mihi
vehementer placent. Et Piso/ quidem novem plantae species enumerat. Sed
fieri potest,/ ut & multo plures sint8; & ispse Vir clarissimus unam eandem-/
que speciem distinctis diversarum nationum nominibus appel-/laverit.
Etenim etiam Americani, pro varia locorum inter/ se ac regionum distantia,
aliis atque aliis linguis utuntur,/ quamquam unum quoddam sit loquendi
genus, ab antiqua/ scilicet ac iam deleta Topinambá gente derivatum, iis
omni-/bus fere gentibus commune. Summus quoque Vir Linnaeus9 (a)/ in
libro, quem scripsit, de plantarum generibus, Maniivae flo-/rem describit,
quamquam sub alio nominae. Turnefortius10 (b)/

Diletíssimo Ferdinando Bassi: Já que te aplicas inteiramente à contemplação
das coisas da natureza e por essa dedicação te conquistas um grande louvor e
te relacionas brilhantemente com a própria história natural, com descobertas
nada desprezíveis, pareceu-me que não te serei de forma alguma desagradável
se te escrever algo que tem a ver, de algum modo, com os teus estudos, e que,
ao mesmo tempo, é encantador e digno de conhecimento. Por essa razão eu
mesmo me propus a dizer algo sobre uma planta que se cultiva em muitas e
grandes regiões da América, e que é chamada pelos povos do Brasil de Maniba
ou Maniva, e expor-te num breve discurso os principais usos dessa planta.
Notabilíssimos botânicos, entre os quais G. Piso e G. Marcgrave7, que me
agradam muito, descreveram assim a planta. E Piso, na verdade, enumera nove
espécies da planta. Mas pode acontecer que sejam muito mais8; e esse ilustríssimo
senhor terá chamado pelos nomes diferentes de diversas nações uma mesma
espécie. Com efeito, também os americanos, conforme as várias distâncias das
regiões entre si, fazem uso destas ou daquelas línguas, embora se fale de uma
única origem derivada da antiga gente Tupinambá, já desaparecida, comum a
quase todos esses povos. Também o ilustríssimo senhor Linnaeus9 (a), no livro
que escreveu sobre os gêneros das plantas, descreve a flor da mandioca, ainda
que com outro nome. Tournefort10 (b)

ve-/
(a) Genera Plantarum. Parisiis 1743. gen. 867.

(a) Genera Plantarum. Parisiis 1743. gen. 867.

Jatropha. Atque sub hoc genere species septem enumerat, in quibus ea,/ quae quintum tenet locum, eadem est

Jatropha. Atque sub hoc genere species septem enumerat, in quibus ea,/ quae quintum tenet locum, eadem est ac illa

ac illa de qua in praesens agimur;/ vocaturque ab ipso Cel. Linnaeo Jatropha (Manihot) foliis palmatis;/ lobis

de qua in praesens agimur;/ vocaturque ab ipso Cel. Linnaeo Jatropha (Manihot) foliis palmatis;/ lobis lanceolatis

lanceolatis integerrimis laevibus.

integerrimis laevibus.

Caroli Linnaei species plantarum, Holmiae 1763. p. 1429./

Caroli Linnaei species plantarum, Holmiae 1763. p. 1429./

(b) Institutiones rei herbariae. Parisiis 1700. pag. 658. Tab. 438.//

(b) Institutiones rei herbariae. Parisiis 1700. pag. 658. Tab. 438.//
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vero huîusce plantae floris ac fructus; sed Plukenetius11 (a), &/ Sloanus12 (b)
integrae plantae iconem etiam apponunt. Incipiam igitur a plantae cultura,
quae diligentiam non parvam, cer-/tumque laborem requirit./

mostra a figura do fruto e da flor dessa planta; mas Plukenet11 (a) e Sloane12
(b) apõem também a figura da planta inteira. Começarei, pois, pela cultura da
planta, que requer grande cuidado e algum trabalho.

Americani instituto praeparatoque plantario, seminibus/ missis, quibus
uti nolunt, virides ramos vegetosque, tamquam/ nova germina, ex adultis
Maniiva plantis amputant, ac foliis/ nudant. Ramos ad certam longitudinem
redactos, duorum/ scilicet pedum, vel eo minus, in terram figunt, ita tamen/
ut quae in planta rami cujusque pars erat inferior, eumdem/ etiam sub terra
situm retineat. Neque vero singulos in una-/quaque fovea ramos disponunt,
sed ternos quaternosve; at-/que ita inter se positos, ut in ima foveae quarte
parvis inter/ se distent intervallis, repletisque terra foveis, tumulum etiam/
superstruunt, ut scilicet ramorum summa capita vix e terra/ prodire videantur.
Binas vero, quae sibi proxime sunt, fo-/veas trium saltem pedum a se mutuo
removent intervallo./ Oportet autem plane contritam esse terram, ac probe
solu-/tam. Nam si duriores grandioresque glebae ramos circum-/stent, hi
aegrius ac parcius radices agent. Id etiam agricolae/ diligenter cavent, ne dum
instant, vel decidunt majores plu-/viae, plantationem instituant. Irritus enim
eorum labor esset, ramis omnibus, vel certe plerisque ingenti humoris copia/
putrescentibus. Saepe autem ac saepius post ramorum satus/ evellendae sunt
herbae, stirpesque variae & multae, quae cum/ mira celeritate adolescant,
succos, & vim fere omnem ex/ terra eliciunt. Rami singuli, qui paucos
post dies in totidem/ plantas mutantur, tres, quatuor, at etiam quinque,
vel sex/ radices emittunt, si terra pinguis atque optima fuerit; contra/ vero
binas tantum, easque minores ferunt, si sterilia atque/ arenosa. Radicibus,
quibus Mandiocae, seu Manniocae nomen/ tributum est, non eadem est vel
magnitudo, vel figura. Nam/ aliae sunt majores, aliae minimae; nonnullae
rotundae fere pro-/creantur; multae etiam in longitudinem extenduntur;
quae lon-/gitudo in maximis radicibus semipedem crassis duos inter-/dum
pedes adaequat & amplius. Pleraeque tamen radices eam/

Os americanos, depois de construir e preparar o viveiro, descartadas as mudas
que não querem usar, tiram os ramos verdes e fortes, bem como os brotos
novos das plantas adultas da Maniva e arrancam as folhas. Fincam na terra
os ramos reduzidos a um tamanho aproximado de dois pés ou menores,
de forma, contudo, com que a parte do ramo que era inferior na planta
conserve o mesmo lugar também sob a terra. E não distribuem cada ramo
numa mesma cova, mas três a três ou quatro a quatro, e assim colocados na
parte mais funda do buraco, se distanciem em pequenos intervalos com as
covas cheias de terra, também erguem um montículo, de forma que pareçam
naturalmente apenas sair da terra as pontas mais altas das ramas. Separam
com intervalos de pelo menos três pés os pares de covas, que ficam perto
uma da outra. É preciso, por outro lado, que a terra seja bem triturada e bem
solta. Porque, se torrões maiores e mais duros envolverem os ramos, estes
produzirão raízes mais doentias e menos abundantes. Os agricultores cuidam
também diligentemente de não fazer a plantação quando estão iminentes ou
já caem as chuvas maiores. O trabalho deles seria em vão, com as ramas todas
apodrecendo ou com a maior parte cheia de muita água. Muitas e muitas
vezes, depois de plantar as ramas, o mato deve ser arrancado e as ervas variadas
e muitas que crescem com admirável rapidez e retiram as seivas e quase toda a
força da terra. Cada uma das ramas que, após poucos dias, se transforma em
planta, produz três, quatro, mas até cinco ou seis raízes, se a terra for fértil e
ótima; ao contrário, produzirá somente duas, se a terra for estéril e arenosa. As
raízes a que é atribuído o nome de Mandioca ou Manioca não têm o mesmo
tamanho nem a mesma forma. Umas são maiores, outras, menores; algumas
nascem quase redondas; muitas, também, crescem em comprimento, que
atinge, nas maiores raízes, a grossura de meio pé, por vezes dois pés e mais.
Muitas raízes, ainda,

for-/
(a) Almagestum p.241. t. 205. f. 4.

(a) Almagestum p.241. t. 205. f. 4.

(b) Ricinus minor, viticis obtuso folio, caule verrucoso, flore pentapetala/ albido, ex cujus radice tuberosaq, succo

(b) Ricinus minor, viticis obtuso folio, caule verrucoso, flore pentapetala/ albido, ex cujus radice tuberosaq, succo

venetato turgidae, Americani/ panem conficiunt. Sloanus Cat. plant. Jamaicae 41. Hist. 1. p. 130. t. 85.

venetato turgidae, Americani/ panem conficiunt. Sloanus Cat. plant. Jamaicae 41. Hist. 1. p. 130. t. 85.
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sortiri figuram solent, quae facile definiri non possit. Corticis/ etiam color
pro varia radicum specie varius est; subniger sci-/licet, albus, violaceus, & fere
flavus. Pulpa similiter in qui-/busdam radicibus satis eleganti ac pulcro nitet
candore; in/ aliis vero, ut in ovo vitellus, colore tingitur plane flavo./ Ex his
farinae genus optimum conficitur. Verum radices om-/nes, quacumque in
terra gignantur, nisi unius fere anni spa-/tio justam magnitudinem attingere,
perfectamque, ut ajunt,/ maturitatem consequi non possunt. Quamquam
Indi, si forte/ egeant, ac fame premantur, radices quintum etiam post men-/
sem e terra eruere non dubitant. His tamen radicibus, cum/ parvae sint,
immites adhuc & crudae, vix boni aliquid com-/parare sibi posse videntur.
Terrae autem nigrae ac pingues,/ in quibus praesertim densior aliqua silva
excisa fuerit, atque/ igne cremata, mirum in modum alunt, feruntque
Maniivae/ plantam, quae ad procerioris hominis staturam interdum assur-/
git. Sed in quovis terrae genere, ut ut sterilis ea fuerit, in/ arenis etiam
fluminum, dum certis locis, certisque tempori-/bus latissime patent, crescit
nutriturque hujusmodi planta;/ quamquam minores tandem, deterioresque
radices prodire/ debeant. Dixi, ut potui, de Maniivae plantae cultura. Nunc,
Bassi ornatissime, ejusdem plantae usus praecipuos paucis ape-/riam./

costumam ser premiadas com uma imagem que não se pode definir facilmente.
A cor da casca, conforme a variedade da espécie das raízes, é diferente, a saber:
quase preta, branca, violácea, ou quase amarela. Igualmente a polpa, em cujas
raízes resplandece com um branco brilhante bastante elegante, ou, em outras,
como a gema do ovo, tinge-se de uma cor completamente amarela. Delas se
fabrica o melhor tipo de farinha. Todas as raízes, não importa a terra em que
crescem, só podem conseguir maturidade no espaço de quase um ano, atingindo
o tamanho justo e perfeito, como dizem. Apesar disso, se os índios sentirem
necessidade, premidos pela fome, não hesitam em arrancá-las da terra ainda no
fim do quinto mês. Com essas raízes, no entanto, como elas ainda não estão
maduras, quando cruas, parecem poder preparar pouca coisa de bom. Por
outro lado, as terras pretas e férteis, onde alguma selva mais densa foi cortada
e queimada, fazem crescer de modo admirável e produzem a planta da Maniva
que chega quase à estatura de um homem grande. Mas em qualquer outro tipo
de terra, ainda que for estéril, até nas areias dos rios, desde que se mostrem
espaçosas em alguns lugares, por alguns tempos, a planta cresce e se nutre desse
modo, embora devam finalmente dar raízes menores e piores. Disse, como pude,
da cultura da planta da mandioca. Agora, caríssimo Bassi, explicarei com poucas
palavras, os principais usos dessa planta.

Ac sane in primis mirum videri debet, plantam morti-/fero veneno refertam,
dum viridis est, & succo plena, incre-/dibili hominum multitudini pro pane
sufficere. Americani/ enim, ut multi etiam in Africa populi, ex hujusce plantae/
radicibus diversa farinarum genera, aliaque multa ad pulmen-/tum & cibum
conficiunt; quemadmodum nos etiam ex tot/ frumentorum generibus tam
multa ac varia nobis vitae subsi-/dia comparare consuevimus. Verum pauca
quaedam instru-/menta enumeranda tibi prius, describendaque sunt, quibus
Americani ad hanc rem uti solent.
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E, para começar, deve parecer admirável que uma planta cheia de veneno
mortífero enquanto verde e cheia de suco satisfaça como pão a uma incrível
multidão de homens. Os americanos, portanto, assim como também muitos
povos na África, das raízes dessa planta fabricam diversos tipos de farinhas
e muitos outros de iguaria e alimento, da mesma maneira que nós também
costumamos extrair de todos os tipos de trigo muito sustento para nossa
vida. Antes vou enumerar e descrever alguns poucos instrumentos de que os
americanos costumam servir-se para esse fim.
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Quoniam Indi, praesertim barbari ferro carent, radulam/ quandam,
quam ibicè vocant, ad radices in minuta frusta/ solvendas sibi parant
in hunc modum. Minutos undique sili-/ceos lapides acutosque legunt,
quos, si opus fuerit, durissimo/ saxo frangunt, & in minores partiuntur
lapillos aequales om-/nes, quam fieri potest, inter se, omnesque similiter
angula-/tos. Hos lapillos in tabula lignea figunt ad perpendiculum,/
an-//

Ainda que os índios, principalmente os bárbaros, não disponham de ferro,
fabricam-se um ralador, que chamam de ibicé, para ralar as raízes em fragmentos
miúdos, da seguinte maneira. Recolhem, por toda parte, pequenos e agudos
seixos, que, se for preciso, quebram com uma pedra muito dura, e partem todos
em pedrinhas menores iguais o quanto possível e todas igualmente angulosas.
Fixam essas pedrinhas numa tabuinha, com as pontas agudas para cima;
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angulis sursum acutis; atque ita disponunt, ut lapillorum ba-/ses se se
mutuo fere contingant, & simul totidem veluti li-/neas rectas constituant.
Tum vero liquefacta pice super im-/posita, ad demum frigefacta, lapilli ad
tabulam quam arctis-/sime adhaerescunt, neque facile inde possunt evelli.
His tamen/ radulis Indi, qui farinam sibi comparare solent ad paucos dies,
saepius utuntur, quam Europaei. Hi enim cum magnam/ saepe farinae
copiam conficere debeant, ad radices celerius fran-/gendas ligneam rotam
adhibent erectam latiori gyro conten-/tam; cujus rotae oram extimam in
latitudidem nonnihil ex-/pansam undique ferro cingunt in folium attenuato,
ubique/ aspero, crebrisque foraminibus pertuso. Radices enim ad ro-/tam,
dum summa celeritate in orbem agitur, manu admotae/ in exilia citissime
frusta resolvuntur.

e assim as dispõem de forma que as bases das pedras se juntem umas às
outras, e constituam juntas como que linhas retas. Então, com pez liquefeito
colocado por cima e somente arrefecido, as pedrinhas aderem à tábua tão
fortemente que não podem daí ser arrancadas com facilidade. Desses
raladores, os índios, que costumam preparar a farinha para poucos dias,
usam muito mais freqüentemente que os europeus. Estes, aliás, como devem
freqüentemente fazer uma grande quantidade de farinha, para ralar as raízes
mais rapidamente, recorrem a uma roda de madeira presa de pé a um círculo
mais largo, cuja extremidade externa da roda um pouco exposta na largura
cingem em toda volta com uma folha de ferro maleável, áspero por toda parte
e perfurada com inúmeros furinhos. As raízes, então, postas com a mão na
roda, enquanto impelida com extrema velocidade no círculo, são moídas em
pedaços rapidamente lançados para fora.

Aliud etiam instrumentum nacti sunt Americani, quo/ succum ex fractis
jam resolutisque radicibus expellunt. Ex/ molli arundine, varumà appellant,
qua storeas, aliaque id/ genus permulta conficere solent, corticem detrahunt,
quem/ minutatim in longum secant. Ex cortice hujusmodi sic prae-/parato
longiorem, ac mediocris crassitudinis cylindrum, quem/ tipitì appellant, in
ima parte probe clausum, in superiore/ vero apertum ita contexunt, ut hinc
inde tractus, in contra-/ria facillime diduci possit, interiore totius cylindri
capacitate/ imminuta. Hac enim ratione fit, ut dum cylindrus suspensus/
manet totus minutissimis radicum fragmentis repletus, si ex/ inferiori ejusdem
cylindri pondus appendatur validius,/ fragmenta undique comprimantur, ac
succus omnis effluat/ ipse per se. Europaei tamen, qui festinantius agunt,
torcula-/ribus, vel aliis id genus machinamentis frequentius uti solent.
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Os americanos inventaram também um outro instrumento, com o qual extraem
o suco das raízes já quebradas e moídas. De um caniço tenro, que chamam de
varumá, com o qual costumam fabricar esteiras e uma grande quantidade de
outras coisas do gênero, tiram a casca e cortam-na aos pedaços, em comprimento.
Da casca assim preparada tecem um cilindro comprido de grossura média, que
chamam tipiti, bem fechado na parte de baixo e aberto em cima, de forma que,
levado de lá para cá, possa ser facilmente conduzido para o lado oposto, sendo
a capacidade diminuída no interior de todo o cilindro. Por essa razão acontece
que, enquanto o cilindro fica suspenso, todo cheio de pequenos fragmentos
de raiz, se da parte interior desse cilindro for pendurado um peso maior, os
fragmentos se comprimem de todos os lados e todo o suco escorre por si mesmo.
Os europeus, contudo, que são mais apressados, costumam usar moinhos ou
outros maquinários do gênero.
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Eodem cortice subtillius dissecto diversa quoque Indi con-/struunt quadratae
formae ut plurimum incernicula, quibus/ urupèma nomen est. Hisce
incerniculis radicum fragmenta/ contusa jam, & succi fere expertia attritu
quodammodo atte-/nuant, ac simul purgant.

Com a mesma casca cortada mais fina, os índios fabricam também diversas
peneiras de forma quadrada, em grande quantidade, a que dão o nome de
urupema. Com essas peneiras, reduzem de algum modo os fragmentos das
raízes já moídos e quase isentos de suco pela fricção e ao mesmo os tempo
purificam.

Ut vero fractas jam resolutasque radices, quoties necesse/ fuerit, contundere
possint; ex arboris durissimo trunco sibi/ mortarium parant americana voce
inuà dictum.

Para poder esmagar as raízes quebradas e já moídas quantas vezes for necessário,
fabricam do tronco duríssimo de uma árvore um pilão, chamado na língua
americana inuá.

Testas denique diversae fingunt magnitudinis, planas aequa-/bilesque, ac
formae rotundae, in quibus farinas, & quidquid/ ex Manniocae radicibus
conficiunt, ad ignem torrent. Testa/

Enfim, fabricam telhas planas e regulares de diversos tamanhos, mas de forma
redonda, em que torram no fogo as farinhas e tudo o que fazem com as raízes
da mandioca.
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quaelibet, cujuscumque fuerit magnitudinis, japunà nomen/ habet.

Qualquer que seja o tamanho da telha, tem o nome de japuná.

Sed jam videamus quid Americae incolae ex Manniocae/ radicibus
efficiant, atque usus tandem earundem radicum prin-/cipaliores, in Brasilia
praesertim, explicemus. Initium faciam/ a farina, quam Siccam13 vocant,
quaeque conficitur in hunc/ modum. Ope cultri radices primum cortice
exuunt, & aqua/ ad sordes detergendas abluunt; deinde radula, sive rota,
quam/ supra descipsi, in minutissima frusta dissolvunt. Cylindro au-/tem
supra commemorato, vel torculati adhibito succum expri-/munt; tum
fragmenta in mortario contundunt, statimque ad/ reliquum extrahendum
humorem in cylindrum rursus immit-/tunt iterum contusuri. Quod sane illi
praesertim, qui diligen-/tiores esse volunt, toties iterare solent, donec succus
omnis/ effluxerit, ac simul longe minora evaserint Manniocae fragmen-/
ta. Atque id quidem semper ita fieri debet, quod hic semel/ monuisse
sufficiat, quoties aliquid confici ex Manniocae radici-/bus necesse fuerit.
Frusta deinde omnis fere humoris exper-/tia, & incerniculo selecta super
testam expandunt subjecto/ igne calentem, summa diligentia caventes, ne

Mas agora vejamos o que os habitantes da América fazem com as raízes da
mandioca e expliquemos enfim os principais usos dessas raízes, especialmente
no Brasil. Começarei pela farinha, que chamam de cica13, que é fabricada deste
modo. Com a ajuda de uma faca, primeiro livram as raízes da casca e lavam
com água para limpar as sujeiras; em seguida, com o ralador ou com a roda que
acima descrevi, ralam-na em fragmentos miudíssimos. Com o cilindro acima
mencionado, ou com o uso do moedor, espremem o suco; então socam os
fragmentos no pilão e imediatamente levam-nos de novo para o cilindro para
extrair o líquido restante para novamente socar. Principalmente porque querem
ser mais cuidadosos, costumam repetir isto tantas vezes até que o suco todo
tenha saído e ao mesmo tempo passem até os menores fragmentos de mandioca.
E, na verdade, isso deve acontecer sempre assim, o que basta lembrar uma vez,
todas as vezes que algo precisar ser feito das raízes da mandioca. Em seguida, os
fragmentos, livres de quase todo o líquido e escolhidos pela peneira, são estendidos
sobre uma telha quente com fogo embaixo, tomando-se o maior cuidado para
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vel ignis vehe-/mentior sit, vel frusta nimis diu super testam immota ma-/
neant. Quapropter & ignis vim, si opus fuerit, temperant; & frusta ipsa
infurnibulo aliquo agitant, perpetuoque motu/ per totam testae latitudinem
circumducunt, donec omnia aeque/ siccata fuerint fragmenta; & probe tosta.
Hoc modo farina/ sicca conficitur, frustis in minuta fere grana, flavescentia
non-/nihil, abeuntibus. Hujusmodi farina & optime nutrit; & ad/ multos
menses, vel ultra annum servari solet, si quam fieri/ potest diligentissime,
humiditas omnis arceatur. Servatur au-/tem in corbibus, quibus urusacanga,
vel etiam panacù nomen/ est, quoque Indi texunt ex vimine timbò dicto, sive
ex illis/ arundinibus per totam longitudinem sectis, quibus varumà no-/men
supra tribuimus. Eosdem Indi corbes foliis ex certo quo-/dam palmarum
genere, ubìn scilicet, durioribus intus undi-/que circum vestiunt. Farina,
quam modo descripsimus, uì Sicca ab Indis appellari solet./

que o fogo não seja forte demais, nem que os fragmentos fiquem muito tempo
sobre a telha sem mexer. É por essa razão que moderam, se for preciso, a força
do fogo, e agitam com algum enfornador os próprios fragmentos, que espalham
em volta de toda a largura da telha com um movimento constante, até que
todos estejam secos igualmente e bem torrados. Desse modo faz-se a farinha
cica, com os pedaços transformando-se quase em pequenos grãos um pouco
amarelados. Assim, a farinha alimenta muito bem e costuma ser conservada por
muitos meses ou até por mais de um ano, se for feita com muito cuidado e toda
umidade for afastada. É conservada em cestos cujo nome é uruçacanga [aturá]
ou panacu [jamaxim], que os índios tecem com um vime chamado timbó, ou
com aqueles caniços cortados em toda extensão a que demos acima o nome de
varumá. Os índios revestem esses cestos, por todo o interior, com as folhas mais
duras de um certo gênero de palmeiras, ou seja, ubim. A farinha que acabamos
de descrever costuma ser chamada pelos índios de uí cica.

Farinam vero, quam ex aqua dicunt Europaei, Indi vero/ uì Catù, quaeque
gratissimi saporis est, si recens fuerit, ac/ rite confecta, hoc modo sibi
parant Americani. Manniocae/ radices sex septemve dierum spatio sub aqua
detinent, donec/

A farinha que os europeus chamam d’água, e os índios uí catu, saborosíssima
quando fresca e feita segundo o costume, os americanos preparam deste jeito.
Mantêm as raízes da mandioca 6 ou 7 dias dentro da água,
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cortex omnis digitis detrahi possit labore fere nullo. Atque/ hic diligentius
observant, ne radices in aqua nimis diu ma-/neant. Corrumpi enim facile
possunt, ac faede putrescere./ Spoliatas cortice radices, quia mollissimae sunt,
in frusta sta-/tim resolvunt. Succum deinde omnem eo, quem supra dixi-/
mus, modo extrahunt; ac tandem frusta eadem incerniculo/ per attritum
attenuata, durioribus ac ligneis quasi filis per/ medias radices excurrentibus
rejectis, in testa, ut supra dixi-/mus, ad ignem torrent. Farinae hujusmodi
grana grandiora/ nonnihil prodire solent, thuris granis simillima, sed flavi
ut/ plurimum coloris. Europaei fere omnes, qui in America de-/gunt,
quemadmodum & Indi, hanc farinam plurimi faciunt,/ atque in deliciis
habent; eamque, dum recens est, nullaque/ adhuc humiditate vitiata, triticro

até que a casca possa ser tirada com a mão, sem nenhum esforço quase. É então
que prestam muita atenção para que as raízes não fiquem demais na água.
Podem estragar facilmente e apodrecer horrivelmente. As raízes liberadas da
casca, como estão muito moles, imediatamente se dissolvem em fragmentos.
Em seguida, extraem daí apenas o suco a que nos referimos antes, e, por fim, os
mesmos fragmentos diminuídos pelo atrito na peneira, rejeitados os que saem
mais duros e lenhosos como os fios do meio das raízes, torram ao fogo, na telha,
como dito acima. Os grãos maiores dessa farinha costumam sair muito parecidos
com os grãos de incenso, mas muito amarelos. Quase todos os europeus que
vivem na América, assim como os índios, gostam muito dessa farinha e têm-na
entre suas delícias. Preferem-na facilmente ao pão de trigo, quando está fresca
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pani facile anteponunt. Ve-/rum servari diu non potest, ut farina illa, quam
siccam su-/pram vocavimus.

e ainda não contaminada por nenhuma umidade. Na verdade, não se pode
conservá-la por tanto tempo quanto aquela que chamamos acima de seca.

Nonnulli farinam siccam ad ignem vehementius tostam,/ farinam etiam,
quam ex aqua diximus, interdum modice ad-/jecta, in mortario magna vi
usque eo contundunt dum in/ minutissima grana, vel si mavis in pulverem
flavi fere coloris/ resolvatur. Hujusmodi farina, calido jure superfuso,
gratissimi/ saporis est, atque optimum praebet alimentum.

A farinha cica mais torrada ao fogo, e também a que chamamos de farinha
d’água, alguns socam no pilão com bastante força, colocando aos poucos, até
que se dissolva em grãos miudíssimos, ou, se preferes, num pó de cor quase
amarela. A farinha assim obtida, com um caldo quente derramado em cima,
tem um ótimo sabor e fornece um alimento muito bom.

Quoniam nullis Indi, dum comedunt, instrumentis uti/ solent, manu
collectam farinam in apertum os mira jaciunt/ dexteritate, ut nullum ferme
granum in terram decidat. Quos/ ego interdum imitari cum vellem, atque
Americanus videri; facilius, mihi crede, ac multo saepius quam os, utrosque
invi-/tus implevi oculos, universis qui aderant ridentibus./

Como os índios não usam instrumentos para comer, lançam a farinha pega
com a mão na boca aberta, com admirável destreza, de forma que nenhum grão
quase cai ao chão. Quando quis imitá-los, para parecer americano, acreditame, enchi com mais facilidade e muito mais vezes que a boca, os dois olhos,
involuntariamente, sob as gargalhadas dos presentes.

Aliam quoque farinam, quam rectius hoc nomine appel-/laveris, ex
Mannioca eliciunt Americani. Radices eodem plane modo praeparant, ac
si farina ex aqua esset conficienda./ Verum fragmenta super testam ratione
longe diversa ad ignem/ torrent. In primis enim diligenter curant, ut ex
igne subjecto/ calor longe remissior sit, ac sibi semper aequalis; fragmenta/
deinde validissimo perpetuoque attritu super eamdem testam/ comminuunt,
ne in grana siccentur. Hoc modo illud efficiunt,/ ut fragmenta omnia in
tenuissimam subtilissimamque farinam/ resolvantur albi coloris, nostraeque
ex tritico farinae per quam/ simillimam. Ex hac farina, quae carimà dicitur,
panes con-/ficiuntur, aliaque satis permulta; quae tamen si ad paucos/

Os americanos extraem também da mandioca uma outra farinha que chamarás
mais corretamente por esse nome. Preparam as raízes exatamente do mesmo
modo que para fazer a farinha d’água. Torram ao fogo, de maneira muito
diferente, os fragmentos sobre a telha. No começo, cuidam para que o calor
do fogo seja muito mais brando e sempre igual; então trituram sobre a própria
telha os fragmentos, mexendo sempre e vigorosamente, para que não sequem
em grãos. Desse modo, fazem com que todos os fragmentos se dissolvam numa
farinha de cor branca, finíssima e muito tenra, muito parecida com a nossa
farinha de trigo. Dessa farinha, que se chama carimã, fazem pães e muitas outras
coisas, que, no entanto, embora se conservem por poucos
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dies serventur, edi ab homine quantumvis esuriente vix com-/mode possunt.

dias, podem ser comidas à vontade pelo homem, enquanto tiver fome.

Venio jam, Bassi ornatissime, ad illum, qui in Mannio-/cae radicibus latet,
tenuissimum subtilissimumque cremorem, quique ab Indis tapioca vocatur.
Hujusmodi cremor Mannio-/cae radicum praecipua sane pars est, ac multo
melior; sine/ quo caetera omnia, quae ex illis radicibus conficiuntur, nullius/

Venho, agora, distintíssimo Bassi, ao que está escondido nas raízes da mandioca,
um finíssimo e muito tenro suco que os índios chamam tapioca. Assim, esse suco
das raízes da mandioca é, sem dúvida, a parte principal e muito melhor, sem o
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fere saporis essent, atque alimentum praebere vix possent. Ve-/rum hoc modo
e radicibus Indi tapiocam separare solent. Ra-/dicum fragmenta minutissima
utraque manu collecta totis/ viribus saepius atterunt comprimuntque,
succum, qui interea/ decidit, aliquo vase colligentes; cremor enim una cum
succo/ foras elicitur. Duarum horarum circiter spatio cremor sive/ tapioca
lactei coloris pulcherrimi in fundo vasis totus/ subsi-/det. In quo vase
sub aqua, noxio prius humore rejecto, ad/ plures dies, decem scilicet vel
amplius, servari tapioca po-/test, si his tamen quotidie nova semper aqua
superfundatur./

qual todas as outras coisas que são feitas daquelas raízes não teriam nenhum sabor
e mal poderiam servir de alimento. Desse modo os índios costumam separar a
tapioca das raízes. Esfregam e comprimem muitas vezes, com toda força, com
as duas mãos juntas, os miudíssimos fragmentos das raízes, recolhendo num
recipiente o suco que escorre entre elas, assim, pois, fazem sair o suco com
sabor. No espaço de aproximadamente duas horas, deposita-se todo no fundo
do vaso o suco ou a tapioca, de uma belíssima cor láctea. Nesse vaso sob água,
eliminado antes o líquido nocivo, a tapioca pode ser conservada por muitos
dias, dez ou mais, se a cada dia sempre for derramada sobre ela uma água nova.

Tapioca si probe siccata fuerit digitisque contrita in sub-/tillissimam resolvitur
farinam pulcherrimo candore nitentem. Hinc amylum, & gummi, & pulvis
ille muliebrium praeser-/tim capitum ornamentum praecipuum. Jura etiam
ex hac fa-/rina fieri solent longe saluberrima; atque in primis pectore/
laborantibus mirum in modum utilia./

A tapioca, se for bem seca e espremida com os dedos, dissolve-se numa finíssima
farinha resplandecente, de uma belíssima candura. Daí provém o amido, a
goma e aquele pó, importante ornamento principalmente para as cabeças da
mulher. Também costumam fazer com essa farinha sucos muito saudáveis, e
úteis principalmente, de modo admirável, aos doentes do peito.

Farina vero, quae vulgo tapiocae farina dicitur, quaeque/ ad longissimum
etiam tempus integra servatur, hoc modo fie-/ri solet. Super testam Indi
tapiocam adhuc recentem ac mol-/lem, atque in frusta solutam ad ignem
torrent, donec in gra-/na albi coloris ac paulo majora frusta ipsa siccentur.
Hujus-/modi grana dum callida sunt, si digitis contrectentur, mollia/
quasi ex cera essent sentiuntur; quae tamen evanescente calore/ durissima
statim evadunt. Hujusce farinae usus patet latissime; sed illis praesertim,
qui pectore laborant, saepe magnum affer-/re solet adjumentum./

A farinha, na verdade, que vulgarmente é conhecida como [farinha de] tapioca,
e que pode ser conservada por muito tempo, costuma ser feita assim. Sobre
uma telha, os índios torram ao fogo a tapioca ainda fresca e mole dissolvida em
fragmentos, até que sequem em fragmentos um pouco maiores e grãos de cor
branca. Desse modo, os grãos, enquanto quentes, se apalpados com os dedos,
sente-se que são moles como se fossem de cera, que, no entanto, passado o calor,
tornam-se imediatamente duríssimos. Faz-se amplíssimo uso dessa farinha,
mas, principalmente para os que sofrem do peito, costuma trazer muitas vezes
uma grande ajuda.

Ex tapioca in ebullientem aquam immissa usitatissima po-/tio sit, ac
celeberrima elegantissimo hoc nomine tacacà insi-/gnita. Vix dici potest
quam avide Brasiliae incolae fere omnes, quemadmodum & Europaei in

Há uma bebida muito usada feita da tapioca deitada em água fervente, muito
célebre e distinta com esse elegantíssimo nome de tacacá. Enfim, pode-se dizer
quão avidamente quase todos os brasileiros, assim como os europeus habitantes
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regionibus illis degentes, po-/tionem hanc appetant, hauriantque. Sed
parum admodum/ tapioca in aqua ebullire debet, ne in gluten abeat; ac
simul/ perpetuo motu cienda est, ne in globos efformetur. Jura dein-/

daquela região, gostam dessa bebida e dela consomem. Mas a tapioca deve ferver
na água só um pouco, para que não se transforme em grude; ao mesmo tempo,
deve-se mexê-la constantemente para não se transformar em grumos.
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de infunduntur diversi generis cum succo Manniocae jam coc-/to, & contuso
pipere; hic enim fit potio multo suavior./ Verum illi omnes, qui primum
hauriunt, ex summa quae sta-/tim oritur nausea propter tenacitatem
laevitatemque nonnul-/lam, ad vomitum impelli solent. Sumitur haec potio
dum/ adhuc tepescit; nutritque miram in modum, ac famen sedat./

Em seguida, caldos de outro gênero são misturados com o suco da mandioca
já cozido e pimenta esmagada; isto resulta numa bebida muito mais suave.
Contudo, todos os que dela consomem pela primeira vez, costumam ser
levados ao vômito a partir da extrema náusea que origina por causa da força
e de certa leveza. Consome-se essa bebida quando ainda morna; alimenta de
forma admirável e abranda a fome.

Ex eadem etiam tapioca genus quoddam placentarum/ fit, quibus bejù sicca
nomen est. Hujusmodi placentae super/ testam ignis calore siccatae, si adhuc
calidae ac butyro consper-/sae comedantur, optimo sane gratissimoque
sapore palatum/ afficiunt.

Também da mesma tapioca faz-se um tipo de bolo chamado de beju cica Os
bolos secos desse modo sobre uma telha com o calor do fogo, consumidos ainda
quentes com manteiga espalhada, têm um paladar, sem dúvida, do melhor e
mais recompensante sabor.

Placentae vero illae majores vilioresque, quas Indi bejù/ appellant, ex
Maniocae frustis ut plurimum fieri solent, suc-/co prius extracto; ex quibus
frustis farina sicca conficitur./ Verum hujusmodi placentae statim extincto
calore insipidae fere/ evadunt; haerentesque palato difficile admodum glutiri
possunt./

Os bolos maiores e mais comuns que os índios chamam beju costumam ser
feitos em grande quantidade dos fragmentos de mandioca, com o suco extraído
antes e dos quais é feita a farinha cica. Contudo, os bolos desse modo, uma vez
frios, tornam-se quase sem gosto e, ficando aderentes ao céu da boca, tornam-se
muito difíceis de engolir.

Ex istis Indi placentis, sed latioribus multo crassioribus-/que, potionem
eliciunt longe potentissimam generosisimam-/que, ingrati tamen austerique
saporis, quae bejù, azzù, cauìn, vel etiam bejù azzù appellatur; eamquae sibi
comparant/ in hunc modum. Placentas stratis latioribus foliis ita dispo-/nunt,
ut aliae aliis incumbentes erectum fere cylindrum com-/ponant. Paucis post
diebus ejusdem cylindri superficies extima/ tota mucescit, roseoque tingitur
colore atris flavisque macu-/lis hinc inde consperso. Placentas tunc Indi calore
jam perfu-/sas, dulcesque palato, distrahunt; efficiuntque ut singulae, qua/
late patent, mucidae fiant eodem modo. Quod statim ac vi-/dent contigisse,

Desses bolos, mas maiores e mais grossos, os índios produzem uma bebida
fortíssima e muito generosa, contudo, de sabor desagradável e austero, que
chamam beju, açu, cauim, ou ainda, beju açu, e preparam para eles do seguinte
modo. Dispõem os bolos em folhas maiores estendidas de modo que, postos
uns sobre os outros, formem quase um cilindro de pé. Depois de poucos dias,
toda a superfície externa desse cilindro começa a embolorar e tinge-se de uma
cor rósea com manchas pretas e amarelas de todos os lados. Então os índios
separam os bolos agora umedecidos pelo calor e doces ao paladar, e fazem com
que cada um, estando mais exposto, se torne igualmente bolorento. Quando
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placentas omnes manibus in frusta discerpunt,/ frusta ipsa in callidissimam
aquam projicientes. Omnia deinde/ eo usque totia viribus miscent, donec
placentarum frusta in/ pulvem evaserint; subtilissimoque incerniculo liquorem
omnem/ separant, quem disposita ante fictilia recipiunt. In hisce ficti-/libus
fermentatur liquor, ebullitque ad sex vel octo dies;/ eamque vim concipit
interdum, ut vasa etiam disrumpat./ Verum ultra quintum & decimum
diem hic liquor servari/ potest, modo in vase immotus omnino quietusque
maneat./ Nam si aliquid de vase sumptum fuerit; reliquus, ne acescat,/ liquor
totus statim ebibendus est. Quod sane Indi numquam/ inviti recusare solent.
Hanc Indi, praesertim barbari, potio-/nem sumunt ad ebrietatem usque,
quoties tripudia, solemnio-/
Res-

vêem que isso aconteceu, despedaçam todos os bolos com as mãos em pedaços,
introduzindo-os numa água muito quente. Então, misturam todos com força
até que se transformem em pó; separam todo o líquido com uma peneira
finíssima, recolhendo-o em vasilhas de barro prontas para isso. Nessas vasilhas,
o líquido é fermentado e ferve de seis a oito dias, e algumas vezes recebe tanta
força que até rompe os vasos. Esse licor, porém, pode ser conservado de cinco
a dez dias, contanto que permaneça completamente intocado e em repouso
no vaso. Porque se algo for tomado do vaso, o restante do licor, para que não
azede, tem que ser todo tomado em seguida. Isto, com certeza, os índios nunca
costumam recusar. Os índios, e principalmente os bárbaros, tomam dessa poção
até se embriagarem, enquanto, ao mesmo tempo, celebram juntos os augúrios
com as danças mais solenes
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resque saltationes horribili cum cantu, ut solent, simul con-/celebrant./

e com um canto que causa espanto, conforme o costume.

Eodem fere modo, rarissime tamen, ex placenta illa,./ quam bejù sicca supra
vocavimus, Indi potionem quoque/ aliam eliciunt, quae multo potentius
multoque celerius ebrie-/tatem gignit. Hujusmodi liquores Europaei
nonnulli artificio/ illo, quo Chemici utuntur, multo subtiliores reddunt
suavio-/resque; atque ad varios usus in promptu semper habent, ma-/gnique
faciunt./

Quase do mesmo modo, porém muito raramente, daquele bolo que acima
chamamos beju cica, os índios também produzem outra bebida que provoca
a embriaguez de forma muito mais rápida e mais forte. Alguns europeus, com
a ciência do químico, tornam essas bebidas mais finas e mais suaves e delas
sempre dispõem para várias ocasiões, pois as apreciam muito.

Sed & Maniiva plantae folia in cibum, quasi olera, sae-/pius ab Indis paeparari
solent. Folia nimirum in mortario/ contundunt; atque in aqua ad ignem
coquunt una cum car-/nium, aut piscium frustis, pinguedine etiam adjecta
cum Man-/niocae succo, pipere, & salsamento. Hunc ego cibum, quem/
mannizzova dicunt, contemnere haud potui, quamquam barba-/rorum
esse videatur. Etenim cum octo ab hinc annis fluminis/ Amazonum oras
perlustrarem, accidit, ut, multorum dierum/ longo confecto itinere, seditiosi

Mas também as folhas da planta da Maniva costumam ser preparadas muitas vezes
pelos índios na alimentação, como legumes. Amassam as folhas, seguramente
no pilão, e cozinham ao fogo em água, com pedaços de carne ou de peixe,
com gordura também adicionada ao caldo de mandioca, pimenta e tempero.
Essa comida, que chamam de maniçoba, embora pareça ser de bárbaros, eu não
pude desprezar. De fato, há oito anos, quando eu percorria as margens do rio
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milites fugam arriperent, &/ incolarum ingenti cum metu & damno, omnia
quacumque/ transirent hostium in morem depopularentur. Quo factum
fuit/ ut cum cibaria iam defecissent, ex proximis etiam provinciis/ commeatu
prohiberemur./

Amazonas, aconteceu que, depois de um longo caminho feito em muitos dias,
como os soldados amotinados empreendessem a fuga, com enorme medo dos
habitantes e com prejuízo, destruíram todas as coisas que pudessem servir para
uso dos inimigos. Foi o fato pelo qual, como já faltassem alimentos, nós nos
desviamos também da passagem pelas províncias próximas.

De Manniocae denique succo, quem Indi tucupì vel/ mannicuera appellant,
aliquid etiam dicendum superest. Suc-/cus iste sulphurei coloris e radicibus
expressus, & crudus/ dulcis esse solet gratique saporis; perniciosisimum
tamen ve-/nenum continet potentissimumque. Animalia enim universa,/
ex quacumque fuerint specie, quae hunc succum biberint ma-/jore copia,
quam oporteat, promptam ac paratam sibi mor-/tem habent. Primum
enim turgere corpus vehementer, &/ contremiscere incipit, mox vertigines
subsequuntur, deinde/ frigus in extremis artubus, tandem mors. Ac sane
plures/ ex Indis puerulos e matrum cura elapsos memini extinctos/ ita
fuisse, quod crudum hauserint observante nemine Man-/niocae succum.
Sues tamen, ac cervi, atque aliae satis mul-/tae minores bestiae si radices,
quas avidisime appetunt, co-/mederint cortice adhuc involutas; nullo, quod
observatum/ fuerit, afficiuntur incommodo. Insecta etiam quamplurima,/
atque innumerabilium formicarum praesertim agmina integras/ manniivae
plantationes magno cum agricolarum damno saepe/

Por fim, sobre o suco da mandioca, que os índios chamam de tucupi ou
manicuera, resta alguma coisa a dizer. Esse suco, cor de enxofre, espremido das
raízes, cru, costuma ter um sabor doce e agradável; no entanto, contém um
veneno muito pernicioso e muito forte. Todos os animais, pois, de qualquer
espécie, se beberem desse suco em maior quantidade do que se pode, têm uma
morte preparada e pronta. Primeiro, o corpo começa a tremer e a inchar muito,
logo seguem-se as vertigens; em seguida, o frio nas extremidades dos membros
e, por fim, a morte. E sem dúvida, lembro-me de que muitas criancinhas dos
índios, escapando dos cuidados da mãe, foram assim mortas, porque tomaram,
sem que ninguém visse, o suco cru da mandioca. Os porcos, no entanto, e
os veados, e muitos outros animais bem menores, se comerem as raízes ainda
com casca, que apreciam muito, não sofrem de nenhum incômodo que antes
foi mencionado. Muitíssimos insetos e principalmente multidões de inúmeras
formigas devastam as plantações de maniva com grande prejuízo para os
agricultores,
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devastant, nec tamen pereunt. Verum homines neque succum,/ dum adhuc
crudus est, neque de radicibus quidquam, nec/ folia ipsa, dum viridia sunt,
atque ignem nesciunt, sumere/ possunt sine certissimo mortis periculo.

e nem por isso morrem. Entretanto, os homens não podem consumir, sem
certíssimo risco de morte, nem o suco, nem o que quer que seja das raízes,
enquanto cru, nem as próprias folhas verdes ou não cozidas no fogo.

Interdum tamen contingit, ut bestiae majores robustiores-/que,
quemadmodum sunt equi, ac boves, atque alia id ge-/nus animalia, a proximo
eripiantur interitu, si parva admo-/dum hausta venenati succi potione, statim

Muitas vezes, porém, acontece que animais maiores e mais robustos, como, por
exemplo, os cavalos, os bois e outros animais desse tipo, escapam por pouco da
morte, se tendo bebido somente um pouco do suco venenoso, imediatamente,
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nullaque mora in-/terposita aliquo remedio iuventur. In palpitantis videlicet
ja-/centisque animalis os ad vomitum usque oleum Indi profun-/dunt; ac
simul vehementiorem ignem circumponunt usque dum/ totum animalis
corpus in sudorem resolvitur. Saepius tamen/ hujusmodi etiam animalia
emoriuntur, quanquam omnis dili-/gentia & cura impensa fuerit.

sem nenhuma demora forem socorridos com algum medicamento. Os índios
derramam na boca dos animais que estão com palpitações e claramente
prostrados um óleo que leva ao vômito, e, ao mesmo tempo, colocam um fogo
bem forte ao redor até que todo o corpo do animal se banhe de suor. Entretanto,
muitas vezes, os animais morrem apesar de toda presteza e do cuidado tomado.

Quamvis autem Manniocae succus tam mortiferum in se/ venenum contineat; ad
ignem tamen si coctus fuerit, nullo/ pacto nocet, usumque habet amplissimum.
In cibis enim fere/ omnibus hunc succum plerisque Brasiliae incolae adhibere
solent,/ eodemque nomine, tucupì videlicet, appellant./

Embora, por outro lado, o suco da mandioca contenha nele um veneno tão
mortífero, se for cozido no fogo, não prejudica de forma alguma e tem um
uso enorme. Em quase todos os alimentos, pois, muitos habitantes do Brasil
costumam adicionar esse suco que chamam pelo mesmo nome, ou seja, tucupi.

Eumdem Manniocae succum diutius fervefactum, atroque/ colore perfusum,
non rari Indi tapioca modice adjecta in/ solidum ac durum corpus
compingunt. Id est, quod vocant tucupì pisciùna; atque ad cibos condiendos
in longum tempus/ conservant. Condimentum sane est barbarorum epulis
dignis-/simum.
Atque haec, Bassi ornatissime, illa fere sunt, quae de man-/niiva planta,
seu potius de praecipuis apud Brasiliae populos/ Manniocae usibus, ad te
scribere constitui. Quorum sane ma-/ximam ipse partem vidi, atque non
solum in Parà urbis vi-/cinia, sed aliis etiam in locis ab illa urbe remotissimis
diligen-/tius observavi. Multa tamen consulto praetereunda duxi, ne/ dum
placere tibi studebam, molestiam etiam afferrem. Ex his/ vero, quae in hunc
sermonem congressi, facile ipse per te vi-/dere poteris, quid Scriptores alii de
his rebus agentes minus/ recte dixerint. Nolo enim hunc locum attingere. Tu,
qui li-/bris abundas, non enim diligentiae, ut bibliothecam domesti-/cam
tibi instrueres, non labori, non sumptui pepercisti,/ isque es, tamtumque &
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Esse mesmo suco de mandioca aquecido durante muito tempo, impregnado
de uma cor preta, muitos índios, depois de engrossar moderadamente com
tapioca para tornar sólido e duro recobrem o corpo. Isto é o que chamam de
tucupi pixuna e guardam para conservar alimentos por muito tempo. É um
condimento certamente muito digno dos banquetes dos bárbaros.
E isso, Bassi caríssimo, é o que preparei para escrever-te sobre a planta da
maniva, ou antes, sobre os principais usos da mandioca entre os povos do
Brasil. Eu mesmo vi a maior parte deles, e não só nas cidades vizinhas do Pará,
mas também em outros lugares muito distantes daquela cidade observei-os
cuidadosamente. Omiti, de propósito, muitas coisas para que, enquanto me
esforçava para agradar-te, não te trouxesse aborrecimento. Na verdade, dessas
coisas que reuni nesse discurso, poderás ver por ti mesmo, facilmente, aquilo
que outros escritores que trataram desse assunto disseram menos corretamente.
Não quero tocar nesse ponto. Tu, que tens muitos livros, que não dispensaste
gasto, nem trabalho, nem diligência, para construir uma biblioteca doméstica,
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rerum naturalium usu & memoria/ vales, ut ullo vix libro indigeas, de his
omnibus, quae ad/ te perscripsi, judicium feres. Mihi quidem in factis ipsis
nar-/

e és aquele que excedes tanto na memória e na experiência das coisas naturais,
de forma a não ter falta de nenhum livro sobre todas essas coisas que te escrevi,
terás uma opinião.
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randis fidem, cujus mihi ipse testis sum, non defuisse existi-/mabis. Ceterum
si quid forte opinione lapsus fuero, & igno-/sces, & corriges; elegantiam
autem non postulabis ab homi-/ne prope jam Americano. Quid frater, aliique
mei agunt, qui item & tui sunt? Ut valent? Cui studio se dant? In Aca-/demia
nostra quid rerum geritur? Aveo ex te cognoscere, Zanottum utrumque,
Franciscum, & Eustachium, quorum/ memoriam nulla mihi umquam
delebit oblivio, saluere jube-/bis meo nomine plurimum. Dispeream, nisi
unam vel ho-/rum collocutiunculam, vel tuam, non dicam, Americae, sed/
universo terrarum orbi anteponam. Tu etiam atque etiam/ vale, meque, ut
facis, ama.

Julgarás que não me faltou crédito para narrar esses fatos que eu mesmo
testemunhei. Quanto ao mais, se por acaso cometi algum deslize, ignorá-loás e corrigi-lo-ás, pois não vais exigir elegância de um homem já tão perto do
americano. O que o irmão e os meus outros, que também são teus, fazem?
Como vão? A que se dedicam? O que acontece na nossa Academia? Estou ávido
de saber de ti e de Zanotti, Francisco e Eustáquio, dos quais nenhuma distração
nunca apagará da minha memória, queiras cumprimentá-los muito em meu
nome. Desaparecerei, se não colocar antes de tudo uma conversinha com eles
ou contigo, não direi da América, mas de todo orbe terrestre. Passa bem e amame, como fazes.

118

119

7. 1791
“De flumine Amazonum” (Bonon. Scient. Artium Inst. atque
Acad. Comment. 7: 39-54).
Neste trabalho Brunelli menciona pela primeira vez na história da
zoologia brasileira o célebre peixinho “candiru” 18.
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De maximo totius terrarum orbis flumine sermonem/ habiturus, id mihi
proposui, Sodales optimi, &/ qui hic adestis Auditores eruditione atque
doctrina/ praeclarissimi, ut ea, quae ipse vidi atque obser-/vare potui, latius
aliquanto ac diligentius exponerem; cae-/tera, quae vel ab aliis audivi tantum,
vel in auctorum libris,/ qui de illo flumine conscripti sunt, legere mihi
contigit, vix/ aut ne vix quidem attingerem. Multa enim de illo ipso flu-/
mine dicuntur a multis, quae vera ne sint, an in fabulis nume-/randa, non ita
facile statuerim, cum neque omnia ipse vide-/rim, neque a primis fluminis
originibus ad oceanum usque/ navigaverim; facilius autem illi saepiusque
quam dici potest/ in errorem labantur, sumere qui sibi pleraque solent
quasi/ certa & veritati consona, quae ab aliis si non minus sincere,/ minus
certe recte, cum de rebus praesertim dubiis vel obscu-/ris oritur disputatio,
persaepe proferuntur. Consulto igitur/ non pauca praeteribo, quae sermonem
quidem hunc meum/ breviorem aliquanto contractioremque reddent, non
efficient/ tamen, ut quae in medium afferre statui, quid de flumine/ hoc
tanto, deque his, quae ad illud pertinent, vestrum quis-/que sentire debeat,
non plene cumulateque patefaciant./

Propus-me fazer uma dissertação sobre o maior rio de todo o orbe terrestre,
ótimos companheiros e ouvintes aqui presentes, ilustríssimos na erudição e
na doutrina, para expor aquilo que eu próprio pude observar muito ampla e
cuidadosamente; nas outras coisas, que somente ouvi de outros ou aconteceume ler em livros de autores que trataram daquele rio, pouco ou nada tocarei.
Com efeito, muitas coisas são ditas por muitos sobre aquele rio, que não são
verdadeiras ou que devem fazer parte de lendas; eu não houvera julgado assim
facilmente se eu mesmo não tivesse visto todas as coisas nem navegado nas
primeiras origens do rio até o oceano; eles, porém, caem no erro mais facilmente
e mais freqüentemente do que se pode dizer; costumam assumir muitas coisas
como certas ou conformes com a verdade, que muito freqüentemente são ditas
por outros se não com menos sinceridade, certamente com menos correção, e daí
nasce uma discussão sobre coisas principalmente dúbias ou obscuras. Portanto,
omitirei de propósito muitas coisas, tornando esta minha exposição mais breve
e concisa; não são suficientes, no entanto, parra esclarecer plenamente o que
decidi trazer a público, o que cada um de vós deve perceber sobre esse tão
grande rio e aquilo que lhe diz respeito.

In meridionalis Americae parte, quae solem occidentem/ aspicit, latissima
ac longe celeberrima jacet peruana regio./ In ea prope mare pacificum series
est valde conspicua altissi-/morum montium a septentrione in austrum
excurrentium./ Montium illorum cacumina altioraque dorsa perpetua
aeterna-/que nive premuntur. Quamvis enim ex ipsius zonae torridae/
parte fere media montes illi assurgant, vallesque, depressiora-/que loca
calore plerumque maximo compleantur, cum tamen/ sic attollantur, ut
eorum nonnulli quatuor & amplius millia-/ria super maris superficie ad
perpendiculum ascendant, fieri/

Na parte ocidental da América do Sul existe uma extensíssima e de longe
celebérrima região peruana. Nela, perto do Oceano Pacífico, há uma cadeia
muito conspícua de altíssimos montes que avançam do norte para o sul. Os
mais altos cumes desses montes e as encostas são eternamente carregadas de
neves perpétuas. Ainda que esses montes se elevem quase da parte média da
mesma zona tórrida, os vales e os lugares mais baixos se enchem a maior parte
do tempo do maior calor; como, contudo, assim se elevam, de modo que alguns
sobem quatro milhas e mais acima da superfície do mar, não pode
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non potest, ut in altitudine illa tanta non omnia frigore gelu-/que rigeant,
atque nix ipsa, quae frequens admodum decidit,/ in molem non crescat
maximam durissimamque./

acontecer que nessa tão grande altitude não se enrijeça tudo com o frio e o
gelo, e a própria neve que cai freqüentemente bastante não cresça numa massa
maior e duríssima.

Quamdam igitur in aere superficiem quasi pendulam at-/que horizonti
fere parallelam si animo sibi quisque fingat,/ montibus illis omnibus veluti
occurrentem, altioresque eo-/rumdem partes dirimentem a depressioribus,
supra illam su-/perficiem nivibus glaciebusque perpetuis onusta videbit
omnia,/ interim dum infra superficiem eamdem, remissiore jam frigo-/re, &
rupes & arenas & evulsa saxa & terras plantasque, si/ quae sunt, ab innumeris
aquarum rivulis, a liquescentibus/ paulatim nivibus perpetuo manantibus,
madere conspiciet./

Portanto, se alguém imagina uma superfície no ar como que suspensa e quase
paralela ao horizonte, como que indo ao encontro de todos aqueles montes,
separando as partes mais altas deles das mais baixas, verá tudo o que está acima
daquela superfície carregado de neves e gelos perpétuos; enquanto isso, abaixo
da mesma superfície, com um frio já mais ameno, rochedos, terrenos, rochas
desarraigadas, terras e plantas, tudo o que existe ver-se-á molhado por inúmeros
regatos de águas, pelas neves que escorrem constantemente pouco a pouco se
liquefazendo.

Illi, quos dixi, rivuli, aliis ubique cum aliis coeunti-/bus, grandiores
robustioresque paulatim fiunt. Hi alios atque/ alios nacti per montium
anfractus excurrentes in majores ad-/huc rivos efformantur. Ex iis coalescunt
alii fluuntque multo/ majores, qui primae magnorum multorumque
fluminum ori-/gines denique sunt. Quorum quidem fluminum alia in
proxi-/mum mare pacificum magno impetu feruntur; pleraque alia in
immensam planitiem delata, quae ab occidentali plaga in/ orientalem ultra
mille ducentasque leucas ad mare usque at-/lanticum protenditur, pacifico
lenissimoque plerumque cur-/su delabuntur.

Aqueles regatos que eu disse, por toda parte que vão juntos uns com os outros,
aos poucos se fazem maiores e mais fortes. Estes, encontrando-se uns com os
outros, transbordando pelas sinuosidades dos montes, transformam-se então
em torrentes maiores. Deles crescem outros muito maiores que fluem e que
são de novo as primeiras origens de muitos e grandes rios. Na verdade, outros
grandes rios desses correm com grande ímpeto para o vizinho Oceano Pacífico; e
muitos outros chegam à imensa planície que se estende da região ocidental para
a oriental mais de 1200 léguas até o Oceano Atlântico, e descem geralmente
numa correnteza pacífica e suave.

Flumen ipsum Amazonum, de quo dicereinstitui, eas-/dem has habet
origines, quas modo dixi, atque fluminum/ omnium, quae in terra America
praegrandi aquarum mole fe-/runtur, jure meritoque censetur longe
maximum. Caetera enim/ fere omnia, quae vel a peruanis montibus, vel
a montibus for-/tassis aliis scaturiunt, quaeque magnam Brasiliae partem
longis-/simo cursu traiiciunt, in Amazonum tandem flumen ingre-/diuntur,
tantaque illud aquarum copia adaugent, ut quibus-/dam in locis non
fluminis aspectum habitumque praebeat, sed/ amplissimi lacus, vel parvi
cujusdam maris interiora terrarum/ occupantis magnitudinem speciemque
potius aemulari videatur./
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O próprio rio Amazonas, sobre o qual me propus falar, tem essas mesmas origens
que disse há pouco e parece ser, com folga, o maior de todos os grandes rios,
por direito e por mérito, que na terra da América se lançam com esse enorme
volume de águas. Quase todos os outros que nascem ou dos montes peruanos
ou talvez de outros, que atravessam num longuíssimo curso grande parte do
Brasil, deságuam finalmente no rio Amazonas e aumentam-no com tão grande
quantidade de água, que, em certos lugares, não aparenta ter o aspecto e a
condição de um rio, mas a de um lago muito amplo ou mais parece imitar a
grandeza e a imagem de um pequeno mar qualquer que ocupa os interiores das
terras.
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Flumina haec influentia & multa sunt, & pleraque ma-/gna. In his tamen
numerantur aliqua caeteris omnibus nobi-/liora, quorum quidem nomina
libenter proferrem, si satis/ commode dici latine possent. Unum est, quod
nigrum appel-/lant, tantae prae caeteris magnitudinis, ut cum ipso quoque/
Amazonum flumine quodammodo certare possit. Ego sane/

Esses rios afluentes são muitos e muitos são grandes. Entre eles, contudo,
enumeram-se alguns mais nobres do que todos os outros, cujos nomes, na
verdade, eu diria com prazer se pudessem ser bastante fácil dizer em latim. Um
há a que chamam Negro, de tão grande tamanho entre os outros, que poderia
disputar de algum modo também com o próprio rio Amazonas. Eu, realmente,
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cum primum ad nigrum flumen delatus sum, ut ad Mariuà4/ usque pagum
iter facerem, qui pagus in sinistra fluminis ora/ sursum euntibus situs
est, multorumque dierum itinere ab/ ostio distat, tantam ejus aquarum
vim alveique amplitudinem/ miratus, in dubitationem facile incidissem
maximam, utrum/ videlicet ex fluminibus illis duobus influens esset, utrum
re-/cipiens, nisi paulo antequam flumen ipsum nigrum ingressus/ essem,
rem plane mirandam scituque dignam ipse vidissem./

quando fui levado pela primeira vez ao rio Negro, para fazer o caminho do
povoado de Mariuá4, que está situado na margem esquerda do rio para os que
vão, e dista da foz um caminho de muitos dias, vi tão grande força de águas e
tamanha amplitude de leito, que fiquei logo na maior dúvida se claramente
estava entrando ou saindo de qual dos dois rios; se não fosse o caso de ter
entrado pouco antes no próprio rio Negro, eu mesmo não teria visto coisa
completamente admirável e digna de ser conhecida.

Fluminis enim Amazonum aquae quam maxime ubique al-/bescunt, limo
scilicet subtilissimo per eas diffuso solutoque sa-/tis multo. Verum in flumine
nigro, cum aquae nil limi vel/ parum admodum contineant, & vitro exceptae
colore obscu-/re flavo perpetuo tinctae appareant, mirum in modum nigre-/
scunt. Quod quidem aliquibus ut id nominis flumini tribue-/rent causam
praebuisse non difficile crediderim.

As águas do rio Amazonas tornam-se brancas ao máximo por toda parte,
naturalmente com um limo finíssimo difuso entre elas e muito solúvel. Por outro
lado, no rio Negro, como as águas não contêm limo nenhum ou muito pouco,
parecem tingidas de um dourado perpétuo e tomadas de uma cor obscuramente
brilhante, ficando admiravelmente negras. Eu acreditaria facilmente que alguns
atribuiriam a isto a causa do nome do rio.

In Amazonum itaque flumine infra nigri fluminis ostium/ ita mediae fere
leucae intervallo utriusque fluminis aquae de-/currunt, ut quodam quasi
pariete interjecto, atque per me-/diam fere alvei longitudinem excurrente,
divisae prorsus flue-/re disjunctaeque videantur. A sinistra enim fluminis
parte,/ deorsum iter facientibus, qua scilicet flumen ipsum nigrum/ in
nostrum ingreditur, nigrescentes plane aquae conspiciuntur,/ interim dum a
parte dextera penitus albescentes apparent./ Pulchrum sane spectaculum ac
prorsus mirandum, neque ita/ facile, nisi in hoc tanto flumine conspiciendum!/

E assim, no rio Amazonas, abaixo da foz do rio Negro, as águas descem
num espaço de quase meia légua de cada rio, que parecem fluir divididas e
completamente afastadas, como se houvesse uma parede interposta e avançando
por quase metade da extensão do leito. Da parte esquerda do rio, para os que
fazem o caminho abaixo, por onde naturalmente se entra no nosso mesmo rio
Negro, vêem-se as águas totalmente tornando-se negras, enquanto ao mesmo
tempo, da parte direita aparecem completamente alvejantes. É com certeza um
lindo espetáculo e para olhar sem parar, e não é fácil de ver senão nesse tão
grande rio.
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Postquam dimidiam fere, ut dixi, leucam separatae illo/ modo divisęque
duorum fluminum aquae perfecerunt, paula-/tim commisceri incipiunt.
Hinc sit ut a laeva fluminis parte/ nigror ille minuatur. Qui quidem eo
magis magisque minui-/tur, quo procedentes aquae magis magisque inter
se commi-/scentur, donec illis inter se plane permixtis, penitus evane-/scat.
Tunc enim in tota qua late patet fluminis superficie/ aquae cursum, ut prius,
albescentes conspiciuntur./

Depois de perfazerem quase meia légua, como disse, as águas dos dois rios,
separadas e desse modo divididas, começam a misturar-se. Daí acontece
que aquele negro da parte esquerda do rio diminui. E diminui cada vez
mais, enquanto as águas daí provenientes misturam-se sempre mais até que
desapareçam totalmente, quando as águas estão completamente misturadas.
Então, em toda superfície extensa em que a correnteza aparece, as águas se
mostram alvacentas, como antes.

Quis jam non videat flumen quoque nigrum in magnis/ nobilibusque totius
terrarum orbis fluminibus esse numeran-/dum, cum tanta feratur aquarum
copia, tantisque viribus/ polleat, ut ipsius etiam Amazonum fluminis
maximas sane/ vires, etsi ad breve temporis intervallum, repellere tamen
ac/ retundere aliquo modo possit? Quis etiam non videat flumen/ ipsum
Amazonum longe majus atque praestantius esse oporte-/

Quem ainda não acredita que o rio Negro também possa ser contado entre
os grandes e nobres rios de todo o orbe terrestre, quando carrega tamanha
abundância de águas e se sobressai com tão grande força, a ponto de conseguir,
de certa maneira, repelir e quebrar, ainda que por pouco tempo, até as maiores
forças do próprio rio Amazonas? Quem ainda não vê que é preciso que o próprio
Amazonas seja muito maior e mais importante
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re quam alterum, cujus irriti tandem conatus omnes evadant,/ viresque
alterius viribus oppositę vincantur tandem penitusque/ deficiant?/

que o outro, cujos esforços todos em vão por fim se acabam e as forças opostas
são vencidas pelas forças do outro e, finalmente, se esgotam totalmente?

Verum ad fluminis Amazonum origines jam redeo. Hae/ sane tam multae sunt
ac variae, ut difficile admodum definire/ quis possit, quaenam ex omnibus
prima hujusce tanti fluminis/ origo sit, ac caeteris principalior. Condaminus14,
quamquam/ dubitans, Ucayalianam existimat. Cur Condaminus, dubita-/
verit, & longum esset dicere, & prorsus inutile. Cum tamen/ ea protulerit,
quae flumen ipsum Ucayalè dictum Amazonum/ flumine aliquanto minus
esse ostendant; ipse quoque si vo-/luisset, parcius dubitare potuisset. Paulo
igitur liberius statui/ ab ipso poterat, Ucayalè flumen & in nostrum ingredi,
& si-/mul ejus originem esse praecipuam./

Mas agora retorno às origens do rio Amazonas. Estas, sem dúvida, são tantas e
tão diferentes que é muito difícil alguém poder definir qual de todas é a origem
primeira desse tão grande rio e qual a principal delas. La Condamine14, embora
hesitando, pensa ser a ucaialiana. Por que La Condamine teria duvidado é
demorado dizer e, além disso, inútil. Apesar disso, teria declarado idéias que
mostram que o mesmo rio chamado Ucaiáli é muito menor que o rio Amazonas;
se ele quisesse, poderia ter duvidado menos. Poderia, pois, um pouco mais
livremente, ter sido fixado por ele que entrar no rio Ucaiáli é entrar no nosso e
ao mesmo tempo que é ele a sua origem principal.
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Vix autem fluminum horum duorum concursione facta,/ tantam dicit a se
aquae altitudinem inventam fuisse, ut flumi-/nis fundum plumbo attingere
non potuerit ad octoginta cu-/bitus demisso. Ita sane fuerit. Sed quoniam
Condaminus/ fere semper hoc dicit, cum de aquae altitudine agit, valde/
vereor ne interdum deceptus in errorem, quamquam nolens,/ aliquem
sit lapsus. Quamvis enim iter confecerit illud suum/ aquis summa adhuc
altitudine decurrentibus, sane non video/ solam aquae altitudinem efficere
potuisse, ut ab attingendo flu-/minis fundo tam saepe aberraverit./

Uma vez dado o encontro desses dois rios, diz que encontrou tamanha
profundidade que não poderia alcançar o fundo do rio baixando a âncora
até 80 côvados. Assim seguramente terá sido. Mas, visto que La Condamine
quase sempre diz isso, quando trata da profundidade da água, receio muito que
muitas vezes caindo no erro, e, mesmo sem querer, haja algum lapso. Ainda que
tenha feito aquele seu caminho com águas correndo na maior profundidade,
não vejo realmente que só a profundidade da água pudesse fazer com que não
conseguisse tantas vezes atingir o fundo do rio.

Nemo non statim ac facile videt, flumen hoc nostrum,/ ut caetera fere omnia,
cum adhuc torrens est, aut cum per/ loca montium abrupta magno adhuc
impetu fertur, atque in-/ter rupes & praegrandia saxa decurrit, saepe sepius
e cataractis/ decidens fragore horrendo, ita esse a natura comparatum,/ ut
nullis itinerantium hominum commodis servire ullo modo/ possit. Nemo
enim, nisi perire malit, se se illius aquis ex locis illis abruptis alio iter facturus
sponte ac tuto commitat./ Sunt tamen earum regionum incolae nonnulli,
qui audacia/ prope incredibili tractus quosdam fluminis summe metuendos/
ita percurrant, ut etiam cimbis vecti, aut aliqua consistentes/ paucorum
lignorum compage se se e caratactarum altitudini-/bus in inferiores fluminis
partes demittere non vereantur./

Decididamente, e com facilidade, ninguém compreende que esse nosso rio,
como quase todos os outros, quando ainda está impetuoso, ou quando ainda
avança por lugares abruptos de montanhas com grande força e se precipita entre
as paredes e os enormes rochedos, caindo com horrendo fragor, inúmeras vezes,
das cachoeiras, é assim preparado pela natureza de forma a não poder sujeitarse de nenhum modo a interesse algum dos viajantes. Ninguém, pois, a não
ser que prefira morrer, empreenderá fazer espontaneamente e com segurança
um caminho para outro lugar entre aqueles lugares abruptos sem ser pelas suas
águas. Existem, porém, alguns habitantes dessas regiões que, com uma audácia
quase incrível, percorrem assim as regiões do rio extremamente temíveis, e,
conduzidos até em barcas ou colocando-se em alguma construção de poucos
paus, não temem precipitar-se das alturas das cataratas para as partes mais baixas
do rio.

Ad flumen jam venio in immensam, quam dixi, plani-/tiem tandem delatum,
atque placido jam cursu oceanum ver-/sus prolabens. Nullas jam in hoc tam
longo fluminis tractu/

Volto agora para o rio, trazido por fim à imensa planície que mencionei, e
deslizando já numa correnteza plácida em direção ao oceano. Não encontrarás
agora nenhuma cachoeira
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cataractas invenias, quae metum afferant, nullas rupes, saxa prorsus nulla,
quae tibi exitium parare possint; & nisi tem-/pestates oriantur, ut saepe
quidem oriuntur, quae flumen tur-/bent, iter sane vento & remis jucunde
admodum & placide/ conficias. Cimbae tamen, quas prope fluminis ripas
navigare/ oporteat, in arborum truncos interdum incidunt e superiori-/
bus proximisque silvis delapsos, atque sub aqua jacentes, qui/ molestiam
afferre valeant. At navicularum ductores, qui pau-/lo diligentiores esse
velint, facile ab hoc periculo, nocturno/ etiam tempore, cavere possunt.
Magis fortassis timendi sunt/ vortices quidam quibusdam in locis tum
a subita riparum in-/flexione, tum etiam ab insula quadam in vicinia
posita orti./ Nam cimbae si propius accedant, facile a vorticibus illis ra-/
piuntur, e quibus postea aegre admodum, nec nisi magnis re-/migum
conatibus, exire possint. Incolae tamen, qui loca o-/mnia probe agnoscunt,
in quibus aqua magnis his motibus/ agi torquerique solet, omnem etiam
vorticum pernicitatem/ cimbas alio impellentes nullo negotio effugiunt.

nesse tão longo percurso do rio, que traga o medo, nenhuma rocha, nenhum
rochedo adiante, que possa provocar-te a ruína; e, a menos que sobrevenham
tempestades, como freqüentemente costuma acontecer, que perturbam o rio,
farás o caminho muito agradável e tranqüilo, com o vento e com os remos. As
barcas, contudo, com as quais é preciso navegar próximo às margens do rio,
muitas vezes se chocam com troncos de árvores caídos das florestas maiores
próximas, que, ficando sob a água, têm a capacidade de trazer embaraços.
Mas os condutores de botes que querem ser um pouco mais diligentes podem
precaver-se facilmente desse perigo, mesmo à noite. Talvez sejam mais temíveis
os turbilhões que, em alguns lugares, nascem ora de uma súbita curva das
margens, ora de alguma ilha existente nas proximidades. As barcas, pois, ao
chegarem mais perto, facilmente são arrebatadas por esses turbilhões dos quais,
depois, muito penosamente e a não ser com grandes esforços dos remadores,
podem sair. Os moradores, no entanto, que reconhecem muito bem todos os
lugares em que a água costuma ser impelida e se revolver com esses movimentos,
esquivam-se de toda a perniciosidade dos turbilhões, impelindo os barcos para
outro lugar sem nenhuma dificuldade.

Verum fluminis fundum in hac planitie cursu tam leni/ placidoque
decurrentis, sane vix potest ab horizontali linea/ deflectere. Etenim cimbae
toto penitus anno solis etiam re-/mis, si ventus deficiat, sursum aguntur
contra fluentis aquae/ molem, etsi paulo aegrius illae, quae longius a ripis
navigent,/ aut quae postquam aquae ad summam, quam possunt habere,
altitudinem pervenerunt, iter conficere debeant. Pręterea in-/numerae fere
insulae ubique ex aquis prodeuntes, quarum il-/lae quidem, quae a fluminis
originibus propius absunt, ab/ oceano distant leucas fere mille & ducentas,
id ipsum si/ quid recte judico satis superque ostendere videntur. Ego ve-/
ro postremum fluminis tractum, qui a loco, quem brasilien-/ses Pauxis
nominant, ad oceanum usque ducentarum & amplius leucarum intervallo
protrahitur, cum horizontali linea/ convenire prorsus existimo. Maris enim
fluxus ad illum us-/que locum, quem dixi, pervenit, statisque diei horis
perpetuo/ observatur. Quamvis enim aquae altitudo vix aucta illo in loco/
appareat, augetur tamen, & nonnisi a fluxu maris augetur./

Na verdade, nessa planície com uma correnteza tão suave e calma, dificilmente
é possível afastar da linha horizontal o fundo do rio que deflui. Com efeito, as
barcas, o ano inteirinho, se não houver vento, sobem só com os remos contra
a massa de água corrente, embora devam fazer o caminho com um pouco mais
de dificuldade que aquelas que navegam mais longe das margens ou depois que
as águas chegaram à maior profundidade que podem ter. Além disso, inúmeras
ilhas, emergindo das águas em quase todas as partes, das quais aquelas, na
verdade, que não existem mais perto das origens do rio, distam quase 1200
léguas do oceano, e muito mais que isso, se estou calculando corretamente,
parecem mostrar-se. Eu, na verdade, estimo convir inteiramente que o limite
último do rio, do lugar que os brasileiros chamam de Pauxis até o oceano,
estende-se num espaço de 200 léguas e mais. Portanto, o fluxo do mar chega até
aquele lugar que mencionei, e se observa sempre em horas fixas do dia. Embora,
pois, a profundidade da água apareça um pouco só aumentada naquele lugar,
aumenta, contudo, e aumenta não somente pelo fluxo do mar.
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Insulae cum tam multae sint, ut qui earum numerum ten-/tet colligere, rem
prorsus difficilem aggrediatur, figura etiam/ & magnitudine variae admodum
sunt. Sunt enim fere rotun-/dae; sunt quae trianguli formam habeant aut
quadrilateri; &/

Como as ilhas são tantas, que quem tentar deduzir o número delas enfrentará
uma grande dificuldade, são muito diferentes também quanto ao formato e ao
tamanho. Existem, então, as quase redondas; as que têm forma de triângulo ou
de quadrilátero; e as que,
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quae cum longissimae sint, latitudine carere quasi videantur./ Pleręque
tamen oblongae sunt & utroque capite acutae. Sunt etiam parvae; sunt
mediocres, & magnae; sunt denique maxi-/mae. Plures enim vidi, quae cum
caeteris latiores multo es-/sent, quartam etiam leucę partem & amplius sola
longitudi-/ne complerent. Ex omnibus autem altissimae prodeunt exo-/
riunturque silvae, tanta plantarum arborumque varietate di-/stinctae, ut
solae, quae hoc tanto flumine continentur insulae,/ incredibilem prorsus
animantium copiam nutrire possint./

por serem demasiado longas, parecem quase carecer de largura. Muitas, por
outro lado, são oblongas e agudas na ponta. Existem também as pequenas, as
médias e as grandes; existem, por fim, as maiores. Eu vi muitas que, como eram
muito mais largas que as outras, atingem só no comprimento a quarta parte e
mais de uma légua. De todas, porém, surgem selvas e se mostram distintas com
tão grande variedade de plantas e de árvores, que sozinhas, essas ilhas contidas
nesse tão grande rio poderiam alimentar uma abundância absolutamente
incrível de animais.

In quantam autem maximum hoc flumen amplitudinem/ extendi debeat,
non difficile quisque judicare possit, si quod/ modo de tanto insularum
numero dixi, memoria retineat./ Et sane illis in locis, ubi frequentiores insulae
occurrunt,/ fluminis latitudo tanta est, ut duarum vel trium leucarum/
intervallo aegre contineatur. Quibusdam vero in locis, cum/ aquae altissimae
praesertim sunt, fluuntque copia longe majori,/ ita adhuc crescit augeturque
fluminis latitudo, ut parum fe-/ceris, si quartam leucam addideris. Unius
tamen leucae spa-/tio plerumque concluditur. Sic infra fluminis nigri, atque
in-/fluentis alterius ostia, (Madeira hoc influens a Lusitanis vocatur) haec
latitudinis mensura tractu fluminis satis longo ea-/dem fere manet. At
flumine ad locum, quem Pauxis no-/minavimus, accedente ita minuitur,
ut illo in loco nongen-/tas & quinque non amplius hexapedes parisienses
exaequet./ Hanc in illa fluminis sectione latitudinis mensuram a se geo-/
metrice definitam fuisse Condaminus affirmat./

Em que amplitude, porém, deve estender-se esse maior rio, não é difícil que
alguém possa calcular, se retiver na memória o que acabo de dizer sobre o
enorme número de ilhas. E, sem dúvida, nesses lugares onde as ilhas ocorrem
com mais freqüência, a largura do rio é tanta que dificilmente se encerra num
espaço de duas ou três léguas. Na verdade, nesses lugares, principalmente
quando as águas estão muito altas, fluem com uma abundância muito maior,
assim a largura do rio cresce e aumenta tanto que se somares uma quarta légua,
terás dito pouco. Geralmente, porém, conclui-se por um espaço de uma légua.
Assim, abaixo das embocaduras do rio Negro e de outro afluente (esse afluente
é chamado Madeira pelos portugueses) essa medida de largura permanece quase
a mesma por um trajeto do rio bastante longo. Mas subindo o rio para o lugar
que chamamos de Pauxis, diminui tanto que nesse lugar não chega a mais do
que 95 seis-pés parisienses. La Condamine afirma que essa medida da largura
do rio naquela seção foi por ele definida geometricamente.

134

135

De variis nunc aquae altitudinibus, quae unius anni spa-/tio in hoc tanto
flumine observantur, paucis dicam. Ea ta-/men, quae afferam, de superioribus
tantum fluminis partibus,/ quae longius a mari distant, velim intelligantur,
non de in-/ferioribus, quae ab eodem mari minus absunt. In his enim/ illa
vel parum admodum, vel fortassis etiam nihil omnino va-/leant. Pluviae
sane, quae in altissima peruana regione certis/ anni temporibus frequentiores
decidunt, ut multorum quo-/que dierum spatio durare soleant, cum ipsae
per se magnam/ aquae vim fluminum originibus comparare possint,
efficiunt/ etiam ut nives, quas in montibus illis altissimis perpetuo insi-/
dere diximus, celerius liquescant. Tepor etiam fortassis ali-/quis, qui pluvias
plerumque comitatur, celerius adhuc vali-/diusque nives fundat. Mirum
igitur nequaquam sit, si tot/
flu-//

Sobre as várias alturas da água que são observadas no espaço de um ano nesse
tão grande rio, direi pouco coisa. Queria que fossem conhecidas, contudo, as
coisas sobre as quais falarei, somente das partes superiores do rio, que ficam
mais longe do mar, não das partes inferiores, que ficam menos distantes do
mesmo mar. Nessas, pois, elas têm muito pouca importância ou, quem sabe,
até absolutamente nenhuma. As chuvas, sem dúvida, que na mais alta região
peruana, caem mais freqüentes em certos períodos do ano, como costumam
durar por um espaço de muitos dias, como as águas dos rios podem conquistar
por elas mesmas uma grande força nas origens, fazem com que as neves, que
dissemos existir perpetuamente naqueles montes altíssimos, derretam mais
rapidamente. Um certo calor que, por acaso, acompanha geralmente as chuvas,
derrete assim as neves mais rapidamente e mais impetuosamente. Portanto, não
é absolutamente de
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flumina, quae a montibus illis exoriuntur, certis etîam anni/ mensibus tanta
aquarum vi compleantur, ut aquae ipsae incre-/dibilem prope altitudinem
consecutae, altissimis jam victis su-/peratisque ripis, in proximas tandem
silvas effundantur.

admirar que todos os rios originados naqueles montes ganhem em certos
meses do ano tanta força nas águas, que as próprias águas que conseguem uma
altitude quase incrível, vencidas e ultrapassadas as margens altíssimas, por fim
se espalhem nas florestas próximas.

Hoc modo mense praesertim junio, julioque fluminis/ Amazonum aquae
ad maximam, quam attingere possunt, al-/titudinem attolluntur. Quę
postea mensibus deinceps inse/-quentibus ita per gradus quosdam decrescit
minuiturque, ut/ anno ad finem fere properante, omnium minima deprehen-/
datur. Vix autem dici vel credi potest quanto haec minima/ ab illa maxima
aquarum altitudine intervallo distet. Ego sane/ qui statum fluminis utrumque
videre pluries atque observare/ potui, cum maxima scilicet diversis anni
temporibus itinera/ conficere debuerim, hinc tantam aquarum in eodem
flumine/ altitudinum differentiam mirari satis non poteram. Quam sa-/ne
differentiam facile quisque animadvertere per se poterit,/ si depressissimae
dum fluunt aquae in flumine navigaverit. Tunc/ enim per arborum
truncos altissimis in ripis consistentium prae-/teritae eluvionis quoddam
quasi vestigium excurrere videbit,/ ad horizontalem quidem lineam fere
accommodatum. Neque/ vero vestigium illud supra tum currentis aquae

Desse modo, principalmente nos meses de junho e julho, as águas do rio
Amazonas chegam à maior altura que podem atingir. Essa, após os meses que
seguem, decresce e diminui gradualmente, de forma que quase no fim do ano
encontra a menor de todas. Dificilmente pode-se acreditar ou dizer que intervalo
existe entre essa mínima e aquela máxima altura das águas. Eu, sem dúvida, que
pude ver muitas vezes e observar cada situação do rio, uma vez que devia fazer as
viagens naturalmente maiores em diversos períodos do ano, não pude ver muito,
a partir daí, muito grande diferença das alturas das águas nesse rio. Alguém
poderia reconhecer sozinho, sem dúvida, facilmente essa diferença, se tivesse
navegado no rio enquanto as águas corriam tão baixas. Então, verá mostrar-se
uma espécie de vestígio de inundação anterior nas margens altíssimas através
dos troncos de árvores consistentes, ajustado numa linha quase horizontal. E
não achará difícil que esse vestígio se eleve 50 pés e algumas vezes mais acima
da superfície da água corrente. Se isto, sem dúvida, assim acontece, quanta
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superficiem/ quinquaginta & ultra interdum pedes atolli difficile judica-/bit.
Quod sane cum ita sit, quanta demum erit in summa/ fluminis eluvione
aquarum altitudo, cum aquis parcissime/ fluentibus magna semper, medio
quidem in flumine, ubique deprehendatur?

altura haverá precisamente na mais alta inundação do rio, com águas correndo
moderadamente, abundante em todo caso na metade do rio, e onde ocorre?

Cursus denique hujusce tanti fluminis ita per mediam/ zonam torridam
dirigitur, ut ab undecimo fere gradu latitu-/dinis australis incipiens, perpetuo
ad aequatorem accedat,/ donec sub aequatore ipso in mari tandem atlantico
finem ha-/beat. In ostium vero panditur amplitudinis tantae, flumine/ in
oceano ruente, ut geographi nonnulli pro ejus mensura/ octoginta leucas &
amplius ponere non dubitaverint. Hoc/ tamen geographorum quorundam
erratum Condaminus cor-/rexisse se putat, qui amplitudinem ostii duorum
graduum &/ dimidii, sive leucarum quinquaginta spatio contineri existi-/
mat, intervallum summens, quod Nord inter & insulae, quae/ Joanes dicitur,
promontoria medium jacet.

Enfim, o curso desse rio tão grande dirige-se de tal forma para o meio
da zona tórrida que, começando a quase 11 graus de latitude sul, chegue
ininterruptamente ao equador, até que termine, finalmente, sob o próprio
equador, no oceano Atlântico. Na foz, o rio, precipitando-se para o oceano,
revela-se com tamanha amplitude que alguns geógrafos não hesitaram em
atribuir como sua medida 80 léguas ou mais. No entanto, La Condamine acha
que corrigiu esse erro de vários geógrafos, estimando em dois graus e meio, ou
50 léguas, o espaço que a amplitude da foz tem, incluindo o intervalo entre o
Norte e as ilhas chamadas de Joanes, que ficam entre promontórios.

Tempestates interdum cientur longe saevissimae tum in/ ipso Amazonum
flumine, tum in fluminibus aliis quoque/

Tempestades, algumas vezes, são provocadas, muito furiosas, ora no próprio rio
Amazonas, ora nos outros

in-//
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influentibus praesertim majoribus. Verum illae omnium perni-/cissimae
maximisque viribus praeditae mihi visae sunt, quae a/ vento certis statisque
anni temporibus ab occidentali fere/ plaga validissime spirante commoventur,
quaeque per certam/ determinatamque Brasiliae partem magno impetu
feruntur. Is/ ventus tres quatuorve dies durare solet, summaque furere per-/
nicitate. Tunc silvae omnes, qua parte ventus ruit, magna/ vi concutiuntur,
arbores etiam robustiores satis multae solo/ aequantur, animalia quamplurima
emoriuntur; in fluminibus/ vero ac lacubus tantis ubique fluctibus attolluntur
aquae, ut magna piscium etiam majorum atque incredibilis copia intereat,
exanguibus interim eorumdem corporibus in arenas/ projectis. Nulla tunc
cimbis navigandi securitas; iis potius/ certissimum naugrafium maneat vel
etiam exitium, qui se se/ furenti procellae temeritate tanta committant.

afluentes especialmente maiores. Na verdade, parecem-me as mais perniciosas
de todas e dotadas das maiores forças aquelas provocadas pelo vento que sopra
vigorosamente da região quase ocidental em certos e determinados períodos
do ano e que são trazidas com grande ímpeto numa certa e determinada região
do Brasil. Esse vento costuma durar três ou quatro dias e desencadear-se com
extrema nocividade. Então, todas as florestas por onde o vento irrompe são
sacudidas com muita força, e muitas árvores, até as mais robustas, são derrubadas,
e muitos animais morrem; nos rios e nos lagos também; as águas são erguidas
por toda parte em ondas tão grandes que uma grande e incrível abundância
de peixe, inclusive dos maiores, morre, tendo seus corpos, ao mesmo tempo,
lançados enfraquecidos nas areias. Não há, então, nenhuma segurança para se
navegar com barcas; os que se entregarem com tanta ousadia à violência da

138

139

Tempestates/ hae tamen, quae rarae admodum sunt, & semel vel bis in
ano-/no contingunt, sine pluvia plerumque veniunt nulloque coeli/ fragore
metuendae./

tempestade, a eles antes de mais nada está reservado o naufrágio, ou mesmo
a morte. Essas tempestades, contudo, que são muito raras, e acontecem uma
ou duas vezes ao ano, chegam temíveis geralmente sem chuva e sem nenhum
estrondo do céu.

Longe frequentiores illae sunt, quae totam vexant Brasi-/liam, quaeque, si
pauci menses excipiantur, quotidie iisdem/ in locis sex octove dierum spatio
magna vi concitari solent,/ paucos post dies interdum rediturae. Cum his
magna plerum-/que ventorum vis panditur, magnaeque sine grandine tamen/
pluviae decidunt, flagrante interea ac tonante horrendum in/ modum coelo.

São de longe mais freqüentes as que atormentam todo o Brasil, as quais, embora
se excetuem poucos meses, costumam abalar-se com grande força sobre aqueles
lugares durante o espaço de seis a oito dias, para às vezes voltarem poucos
dias depois. Com elas, geralmente, um vento violento se desencadeia e caem
grandes chuvas, sem granizo; porém, com o céu, enquanto isso, resplandecente
e trovoando horrivelmente.

Cum primum in Amazonum flumen ingressus sum ma-/gna ex improviso
tempestas orta, sole ad occasum vergente,/ magnum omnibus qui mecum
erant metum attulit, magnum-/que in periculum conjecit. Viginti enim &
plures quae simul/ navigabant cimbae, quarum aliquae grandiores erant &
mari-/nis fluctibus ferendis idoneae, ad propriorem fluminis ripam/ admotae,
parum abfuit quin omnes ab irruentibus fluctibus/ obruerentur. A naufragio
tamen ereptae sunt omnes Ameri-/canorum remigum vi & industria, qui
nudi in arena consi-/stentes, mediis tamen in aquam mersis corporibus,
versis in/ fluctus navicularum rostris, eorum impetum atque maximam/ vim
magnis conatibus atque incredibili prorsus patientia per-/petuo eluserunt.
Praegrandis interea pluvia decidebat, ac me-/diis fere in tenebris, properante
jam nocte, crebra tonìtrua/ & fulgura magis terrebant, cum tandem ipsas
inter cimbas/

Quando pela primeira vez entrei no rio Amazonas, de repente sobreveio uma
grande tempestade, quando o sol declinava no ocaso, trazendo a todos que
comigo estavam grande medo e lançando-nos em grande perigo. Vinte ou
mais barcas que navegavam juntas, das quais algumas eram maiores e capazes
de suportar as ondas do mar, foram levadas para a margem mais próxima
do rio; pouco faltou para que todos fôssemos aniquilados pelas ondas que se
precipitaram. Todos, porém, livraram-se do naufrágio com a arte e a força dos
remadores americanos, que, colocando-se nus na areia, com os corpos imersos
pela metade na água, os esporões dos navios voltados contra as ondas, evitaram
o tempo todo o ímpeto delas e a maior violência com grandes esforços e,
em suma, com incrível paciência. Enquanto isso, caía uma enorme chuva e,
quase no meio das trevas, a noite já avançando, muitos trovões e relâmpagos
aterrorizavam mais, quando, por fim, entre as mesmas barcas
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ingens fulmen decidit tanto fragore ac tanta lucis vi, ut ad/ medium
horae quadrantem & amplius nec cernere, quae tan-/gebantur corpora,
nec quae ab aliis dicerentur audire quis-/quam potuerit. De singulis tunc
singuli meruerunt, omnibus/ tamen salvis. Paulo post, obscura jam nocte,
tempestas o-/mnis evanuit; nosque pacatis denique omnibus cimbas in me-/
liorem stationem deduximus, gratias Deo Optimo Maximo/ agentes, qui
e tanto periculo eripuisset. Nam si fulmen illud/ in pulverem pyrium, qui
magna copia in una ex cimbis il-/lis includebatur, incidisset, difficile quidem
e tanto morta-/lium numero evasisset aliquis; neque ego fortassis de hac sae-/
vissima tempestate haec vobis in praesens dicere potuissem./ Tempestates
hujusmodi cum tam frequenter in illis fluminibus/ excitari soleant, valde
diligenter curandum est, ut instante/ praesertim nocte, opportuna atque ab
omni aquarum impetu/ libera ac tuta statio cimbis paretur. Quod si nostri
ductores/ fecissent, neque tempore abusi fuissent in persequendis vexan-/
disque crocodilis, quos in vicino quodam lacu inclusos deten-/tosque
deprehenderant, eam fortassis tempestatem effugisse-/mus, vel saltem vim
ejus saevitiamque tantam experti non/ essemus.

um gigantesco raio caiu com tão grande estrondo e tanta força de luz, que não se
podia, durante meio quarto de hora ou mais, ver o que tocava nos corpos nem
ouvir o que os outros diziam. Então, todos se ajudaram e todos foram salvos.
Pouco depois, a noite já escura, a tempestade dissipou-se; e nós, finalmente com
tudo em paz, levamos as barcas para o melhor porto, dando graças ao Deus
maior e ótimo, que nos tinha tirado de tão grande perigo. Porque, se aquele
raio tivesse caído sobre a pólvora que era transportada em grande quantidade
numa daquelas barcas, dificilmente alguém teria escapado dentre tão grande
número de mortais; nem eu poderia agora estar dizendo a vocês tudo isso sobre
essa cruel tempestade. As tempestades deste modo, como costumam abater-se
com tanta freqüência naqueles rios, é preciso tomar muito cuidado, para que, a
noite se aproximando principalmente, seja encontrado para as barcas um porto
seguro oportuno e livre de toda violência das águas. Se os nossos condutores
tivessem feito assim, e não perdessem tempo perseguindo e molestando jacarés
que encontraram presos num lago vizinho, talvez tivéssemos escapado dessa
tempestade, ou pelo menos não teríamos sido submetidos à sua tão grande fúria
e crueldade.

Piscium in flumine Amazonum, aliisque proximis flumi-/nibus natantium,
adeo multę sunt species, ut earum varietas/ illis pręsertim, qui in naturalium
rerum contemplatione ver-/santur, quammaxime placere possit. Horum
piscium aliqui/ pręgrandes sunt & magnis viribus praediti, ut maris potius/
fluctibus quam fluminum aquis a natura destinati fuisse vi-/deantur.
Omnium maximus ille est, quem Lusitani piscem/ bovem15 appellant; bovis
enim capiti caput habet quam simil-/limum, si auriculae quidem & cornua
excipiantur. Herbis ex/ aqua prope fluminum ripas prodeuntibus pascitur,
ut in hoc/ etiam bovi similis esse posse videatur. In cetaceorum gene-/re
numerari omnino debet. Foemina enim & parit filios &/ lacte nutrit. Mares
dum foeminam insequuntur, ferocissimi/ evadunt, pugnantque inter se quam
saepissime, donec qui cę-/teris fortior est, majoribusque viribus praestantior
foeminam/ consequatur./

Existem tantas espécies de peixes vivendo no rio Amazonas e nos rios próximos
que a sua variedade pode agradar ao máximo principalmente aqueles que se
dedicam à contemplação das coisas naturais. Desses peixes, alguns são enormes
e dotados de grandes forças, e parecem ter sido mais destinados pela natureza
às ondas do mar do que às águas dos rios. O maior de todos é aquele que os
portugueses chamam de peixe-boi15; tem a cabeça muito parecida com a cabeça
do boi, se excluirmos as orelhas e os chifres. Alimenta-se das ervas que brotam
da água perto das margens dos rios, de tal forma que também isso pode parecer
semelhante ao boi. Deve ser colocado completamente no gênero dos cetáceos. A
fêmea pare os filhotes e alimenta-os com leite. Os machos, enquanto perseguem
as fêmeas, tornam-se furiosos e lutam entre si muitas vezes, até que o mais
valente, e o que mostra as maiores forças, consegue a fêmea.
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In minoribus autem piscibus torpedo16 sane est numeran-/da, piscis quidem
parvus, sed plane metuendus. Etenim si/ natans homo a prętereunte casu
torpedine tangatur, in peri-/
culum//

Por outro lado, entre os menores peixes, é preciso, sem dúvida, enumerar
o torpedo16, peixe pequeno, na verdade, mas muito temível. De fato, se um
homem, nadando, for tocado por um torpedo que, por acaso, esteja passando
perto, corre
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culum coniicitur maximum, parte scilicet, quae tangitur, mo-/lestissimo
diuturnoque stupore affecta. Quo fit ut homini in/ aquam penitus immerso,
viribus jam deficientibus, si nemo/ quidem opem laturus accurrat, praesens
interitus certissimus-/que immineat. Quemdam ego puerum a torpedine
tactum,/ adjuvante nemine, dum illic degerem periisse comperi. Unam/ ipse
torpedinem viventem adhuc, atque in vase aqua pleno/ contentam tetigi,
non manu quidem, sed parvo quod manu/ gerebam ligno. Vix dicere possum
quanto statim torpore bra-/chium affectum senserim, quantoque sensu
doloris afflictum./ De pluribus in auctorum libris torpedinum speciebus
fieri/ mentionem scio. Hęc tamen, quam vidi ac tetigi, coloris/ erat fere nigri,
nullisque plane maculis conspicua./

o maior perigo, pois a parte que for tocada é afetada por uma desagradabilíssima
insensibilidade por muito tempo. Tanto isso acontece que um homem
completamente submerso na água, já lhe faltando as forças, se ninguém lhe
prestar socorro, sua morte iminente é certíssima. Fiquei sabendo de um menino
tocado por um torpedo; como ninguém ajudou, morreu enquanto eu ia para lá.
Eu mesmo toquei num torpedo ainda vivo preso num vaso cheio de água, não
com a mão, é claro, mas com um pauzinho que eu carregava. Mal posso dizer
quanto torpor sentiu meu braço afetado e quanta sensação de dor me afligiu. Sei
que em muitos livros os autores fazem menção das espécies de torpedos. Esta,
no entanto, que vi e toquei, era de cor quase negra e sem nenhuma mancha
visível.

Quoniam de piscibus sermo est, dicam etiam de raiarum/ genere, ut quae ipse
vidi paucis referam. Raiarum multae/ sunt species, sed generatim innocuae
sunt aliae, aliae vero,/ quae vel perniciem afferre possint. Haec animalia sub
aqua in/ oris fluminum super arena quasi immobiles torpentesque inter-/
dum jacent. Illae, quae caudam habent aculeis armatam, si/ casu flumina
ingredientium pedibus conterantur, caudam ja-/ctant magna vi, feriuntque
quam sęvissime. Tanta statim ori-/tur doloris acerbitas, ut qui a raia vulnus
tulerit, cruciatui/ se se subiicere non dubitet longe atrocissimo. Militem
ego/ habui a raia punctum. Ejulabat miser horribili voce, tantusque/ sensus
doloris erat, quo cruciabatur, ut furere prorsus vide-/retur. Ardentis tamen
concepta flamma sulphuris decidenti-/bus satis multis, ac vulnere mira
patientia exceptis guttis,/ tantus ille dolor paulo post remissus est, donec eo
tandem/ extincto, altero ab accepto vulnere die incolumis miles ac/ salvus
permanserit. Non ita contigit religioso cuidam homini/ Franciscani Ordinis.
A raia is vulnus tulerat longe acerbissi-/mum. Verum quoniam ardentes

Já que o assunto é peixe, falarei também do gênero das raias, assim como
tratarei brevemente das que eu mesmo vi. Existem muitas espécies de raias, e,
geralmente, umas são inofensivas, mas outras poderiam trazer algum perigo.
Esses animais ficam, muitas vezes, entorpecidos e quase imóveis na areia,
debaixo d’água, na foz dos rios. As que têm a cauda armada com ferrões, se
forem esfregadas pelos pés dos que entram nos rios, batem a cauda com muita
força e ferem muito cruelmente. Imediatamente vem uma dor tão aguda que
aquele que sofrer um ferimento pela raia não duvide que vai se submeter por
muito tempo a uma tortura muito atroz. Eu tive um acompanhante ferroado
por uma raia. Lamentava-se o infeliz com uma voz horrível, era tanta a sensação
de dor com a qual se torturava, que parecia estar completamente louco. Para
muitos que estão sofrendo, uma chama acesa de enxofre fervente, umas gotas
colocadas no ferimento, com extrema paciência, aquela dor tão grande pouco
depois enfraquece, até que por fim, extinta, o acompanhante estará são e salvo
do ferimento sofrido no outro dia. Não aconteceu o mesmo com um religioso
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sulphuris guttas ferre nullo/ modo potuit, paucos post dies orta gangraena,
misere tandem/ vita decedere compulsus est. Post hunc ego casum ab omni/
nocentium raiarum genere abhorrens, numquam ut flumina/ ad lavandum
corpus ingrederet adduci deinceps potui.

da Ordem Franciscana. Ele tinha sofrido um ferimento muito cruel de uma raia.
Como não pôde de jeito nenhum usar as gotas ardentes de enxofre, poucos dias
depois sobreveio a gangrena e, enfim, infelizmente foi obrigado a ir-se embora
da vida. Depois desse caso, afastando-me com horror de todo gênero de raias
nocivas, nunca mais pude ir aos rios e entrar para lavar o corpo.

Piscibus tam multis ac tanta specierum varietate distinctis/ in illis fluminibus
degentibus, facile quisque animadvertere/ per se potest, multas etiam
aquatilium avium species esse opor-/tere, quę minores pisces insequantur ac
vorent. Ex tam mul-/

Com tantos peixes e tanta variedade de espécies vivendo naqueles diferentes
rios, é fácil que alguém por conta própria possa verificar ser necessário que haja
muitas espécies de aves aquáticas que persigam os peixes menores e os devoram.
De tan-/

tis,//
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tis, quae circa ea flumina volitant, una est longe pulcherri-/ma, inter caeteras
omnes colore rubro eminens elegantissimo./ Hanc a Linneo Numenium
indicum17 appelari audio. A bra-/silensibus incolis Culherera dicitur./

tas que voam perto desses rios, uma é a mais bonita, sobressaindo-se entre todas
as outras com uma cor vermelha elegantíssima. Ouço dizer que é chamada
por Lineu Numenium indicum17. Pelos brasileiros é chamada Colhereira.

De testudine, & crocodilo antequam dico, insecti cujus-/dam in Amazonum
praesertim flumine viventis naturam mihi/ ac miram prorsus indolem referre
liceat. Brasilienses Candirù17/ insectum [sic] hoc vocant. Parvi figuram quasi
vermis habet. Si/ digito fricetur in unam partem, laevis est & tactu facilis;
si/ in oppositam, ita scabrum se praebet, ut asperitate nimia lae-/dere vel
digitum possit. Vulneratorum animalium sanguine/ avidissime pascitur, ut
crocodilus etiam in maximum conji-/ciatur periculum, si vulnere accepto sub
aqua sanguinem/ emittat. Quibusdam enim in locis infinita prope horum
ani-/malculorum copia occurrit. Penem humanum tentat, ingre-/diturque,
si potest, quam libentissime. Hinc fit ut earum regio-/num viri flumina
ingredi numquam audeant, nisi ligatis prius/ penibus optimeque constrictis.
Si hoc enim insectum se se/ paulo altius in illam partem intruserit, id sane
continget ut/ nullo inde modo, nisi totius fere partis laceratione, extrahi/
expellique possit. Hoc etiam semel accidisse, dum in flumine/ nigro iter
facerem, nonnulii mihi affirmarunt./

Antes de falar sobre tartaruga e o jacaré, convém fazer referência à natureza
e à índole, para mim admiráveis, de um inseto [sic] que vive principalmente
no rio Amazonas. Os brasileiros chamam esse inseto [sic] Candiru17. Tem o
aspecto mais ou menos de um verme pequeno. Se for esfregado com o dedo,
em certo sentido, é liso e dócil ao tato; do outro, mostra-se tão áspero que
com essa aspereza excessiva pode-se ferir o dedo. Alimenta-se avidamente do
sangue dos animais feridos, de modo que até o jacaré corre maior risco se
verter sangue de um ferimento sob a água. Em alguns lugares ocorre quase
uma infinita abundância desses animaizinhos. Procura o pênis humano e, se
puder, entra muito prazerosamente. Daí porque os homens nunca ousam entrar
nos rios dessa região, senão com os órgãos previamente enfaixados e muito
bem comprimidos. Porque se esse inseto entrar naquela parte um pouco mais
profundamente, sem dúvida acontecerá que de nenhum modo ele poderá ser
expelido ou extraído daí, a não ser por um corte de quase toda a parte; alguns
me contaram que isso também aconteceu uma vez enquanto eu fazia o caminho
no rio Negro.
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Ad testudines venio, quarum duas praecipue in illis qui-/dem fluminibus
degentium species observare potui. Quae ad/ unam speciem pertinent, rarae
admodum sunt, atque, si te-/stam excipias, nullum fere in usum veniunt,
quod scilicet,/ ut a quibusdam audivi, carnem qui comedunt, febribus sta-/
tim corripiantur. Id tamen an ita, quemadmodum dicunt,/ revera contingat,
difficile affirmaverim./

Passo às tartarugas, das quais pude observar duas espécies que habitam
principalmente aqueles rios. As que pertencem a uma espécie são muito raras, e
se excetuares a carapaça, quase nenhum uso têm, certamente porque, como ouvi
de alguns, os que comem a sua carne imediatamente são tomados por febres.
Se isso, entretanto, acontece realmente assim como dizem, eu dificilmente
afirmaria.

Verum quae specie continentur altera19, tam multae semper/ & ubique
occurrunt, ut vel omnibus Brasiliae populis in ci-/bum toto fere anno abunde
sufficiant. Brasilienses enim,/ cum necessitas postulat aut fert occasio, quot
volunt e flu-/minibus ac lacubus testudines extrahunt capiuntque, ferreis/
nimirum uncis plerumque utentes. Mensibus tamen postremis/ anni duobus
tribusve horum animalium in apertis liberisque/ fluminum arenis vagantium
tantam simul copiam deprehen-/dunt, ut brevi temporis intervallo, captis
quam plurimis,/ naviculas compleant onerentque satis multas./

Na verdade, as que pertencem à outra espécie19 são tantas e ocorrem sempre
em todas as partes, que são suficientes durante quase todo ano para alimentar
abundantemente todos os povos do Brasil. Os brasileiros, com efeito, quando
a necessidade preme ou existe a ocasião, pegam e trazem dos rios e dos lagos
quantas tartarugas quiserem, usando, geralmente, sem dúvida, ganchos de ferro.
Nos dois ou três últimos meses do ano, em lugares espaçosos e abertos, pegam
tão grande abundância desses animais que vagam juntos e, num curto intervalo
de tempo, depois de pegar o máximo, enchem e sobrecarregam muitos botes.

Cum enim per eos menses fluminum illorum omnium/

Quando, nesses meses, as águas de todos esses rios, que

aquae,//
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aquae, quod paucae sint atque altitudine fluant longe mino-/ri, ita ab oris
ipsis recedant, ut arenae, quae ibi magna copia/ congeruntur, latissime
pateant; testudines foeminae fere omnes/ ex aquis undique emergentes eas
ipsas arenas petunt, ut ibi/ ova deponant. Tunc mirum in modum nigrescere
ingentes/ arenarum tractus videas, atque ad multarum leucarum spatia/
protractos./

são poucas e correm numa profundidade bem menor, assim se afastam tanto
das margens que as areias que aí se acumulam em grande quantidade aparecem
amplamente; quase todas as tartarugas fêmeas saindo das águas por todas as
partes buscam essas areias para pôr os ovos. Então vês escurecem-se enormes
trechos de areia de modo admirável que se prolongam por um espaço de
muitas léguas.

Piscatoribus id observantibus ac simul ex cimbis, in qui-/bus latebant, in
arenas prosilientibus, vix dici potest quam/ brevi tempore ipsi, quam facile
tantam illam, quam dixi,/ capiant horum animalium copiam. In id enim
statim incum-/bunt ut qua possunt celeritate testudines invertant, ventre/
sursum converso, ne elabantur. Elabuntur tamen bene mul-/tae, illae
videlicet, quae ab aquis propius absunt, quaeque/ ova nondum emiserunt;

Os pescadores observando isso e, ao mesmo tempo lançando-se das barcas onde
permaneciam, mal se pode dizer que os mesmos, no menor tempo possível,
pegam, da forma mais fácil, aquela enorme quantidade desses animais, como
disse. Portanto, tratam imediatamente e com a maior rapidez possível de
colocar as tartarugas com a barriga para cima, para que não escapem. Muitas,
no entanto, fogem, na verdade, as que estão mais perto da água e que ainda
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arenas enim relinquentes in flumen/ statim se se proiiciunt, fugiuntque
natantes quam citissime./ Verum illae, quae ova enitentes deprehensae sunt,
etiamsi ma-/nibus tangantur validiusque attrectentur, quasi immobiles ma-/
nent, hominisque tamquam stupefactae aspiciunt. Capiuntur/ tandem &
ipsae statim ac ova enixae fuerint. Tunc piscatores/ quas ceperunt testudines,
oneratis prius completisque navicu-/lis, alio deferunt, in vivariis condunt,
servantque in multum tempus./
Testudines dum ova emittunt in foveis condunt, quas/ ipsae in arena faciunt,
arenam ipsam celeritate prorsus mira,/ pedibusque praesertim posterioribus
amoventes expellentesque./ Testudines sunt, quae octoginta simul vel
centum ova & am-plius singulis annis enitantur. Hae quidem tantę sunt
magni-/tudinis tantique ponderis, ut a singulis hominibus aegre ad-/modum
ferri singulae possint. Pleraeque tamen cum sint mi-/nores, quinquaginta
tantum ova aut sexaginta deponunt./ Cum enixae fuerint, arenam sic ventre
componunt ac dolant,/ ut ubi ova occultentur, non ita facile dignosci possit.
Incolae/ tamen solum ubique pedibus pulsantes, loca plerumque de-/tegunt,
quae ova contineant. Hoc modo incredibilem prope/ ovorum multitudinem
congerunt, e quibus, ut Lusitani lo-/quuuntur, mantecam exprimant. Hac
saepe Brasiliae nationes/ fere omnes ad condiendos cibos utuntur. Hanc
etiam pro/ oleo in lucernis ponunt./
Crocodili denique restant, de quibus dicere constitui,/

não puseram os ovos; deixando as areias, lançam-se, o mais rápido que podem,
imediatamente, ao rio, e fogem nadando. Na verdade, as que são surpeendidas
pondo os ovos, embora tocadas com as mãos e vigorosamente apalpadas,
permanecem quase imóveis e olham muito estupefactas os homens. São pegas,
finalmente, elas e os ovos que tiverem posto. Então, os pescadores levam para
outro lugar as tartarugas que pegaram, depois de encherem completamente os
botes, guardam-nas em viveiros e preservam-nas por muito tempo.
Quando as tartarugas põem os ovos, guardam-nos em buracos que fazem na
areia, mexendo e jogando a areia principalmente com as patas posteriores, numa
velocidade admirável. Há tartarugas que põem ao mesmo tempo oitenta ou cem
ovos e mais, todos os anos. Na verdade, elas são de um tamanho tão grande e
são tão pesadas que muito dificilmente podem ser carregadas cada uma por um
homem. Muitas, contudo, porque são menores, põem somente 50 ou 60 ovos.
Após botarem, juntam areia e aparam-na com a barriga, para que não se possa
assim descobrir facilmente onde se escondem os ovos. Os habitantes, porém,
batendo os pés, descobrem geralmente os lugares que contêm os ovos. Desse
modo, acumulam uma quantidade quase incrível de ovos, dos quais, como
dizem os portugueses, extraem a manteiga. Quase todas as nações brasileiras
servem-se dela para temperar os alimentos. Também a colocam como óleo nas
lamparinas.
Restam, finalmente, os jacarés (Figura 16) sobre os quais resolvi
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animalia sane in illis fluminibus longe ferocissima. Eorum/ duae quoque
species numerantur. Nam alii parvi admodum/ sunt & colore pene viridi
conspicui. Horum quidem carni-/bus brasilienses barbari ita vescuntur, ut
etiam habeant in/ deliciis. Has ego delicias experiri cum vellem, parvum
sane/ hujusce carnis frustullum comedere tentavi. At odoris gravi-/tate
commotus, saporisque novitate offensus, plane sensi quan-/to nostra &
barbarorum palata a se mutuo distarent intervallo./

falar, animais muitíssimo ferozes, sem dúvida, naqueles rios. Também deles duas
espécies são enumeradas. Uns são muito pequenos e vistos com uma cor quase
verde. Os brasileiros bárbaros, como os consideram deliciosos, alimentam-se
das carnes deles. Como eu queria experimentar essas delícias, tentei comer um
pedacinho de carne de um. Mas impressionado pelo seu cheiro forte e chocado
com a novidade do sabor, percebi em quanto se distanciam o nosso paladar e o
dos bárbaros.
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Figura 16.
Jacaré (seg. Merian, 1705).
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His longe majores sunt alii, qui ad speciem alteram re-/ferri possunt,
crocodili. Nigri fere coloris sunt, & plane hor-/rendi20. Immanes vires cum
habeant, insigni quoque pollent/ calliditate. Pisces vorant, & animalia
quaeque, & ipsos etiam/ homines, si quos in aquis natantes deprehendant.
Etenim/ nullum prorsus animal in aquis elabatur tam velox, sive tan/tis sit
viribus praeditum, ut vel insequentem effugere croco-/dilum possit, vel ejus
audeat furori resistere./

Existem outros jacarés muito maiores que esses, que podem pertencer a uma
outra espécie. São quase negros e completamente horrorosos20. Como têm
muita força, detêm igualmente notável habilidade. Comem os peixes, todos os
animais, e até os próprios homens, se os encontrarem nadando nas águas. Com
efeito, absolutamente nenhum animal desliza tão veloz nas águas, ou é dotado
de tão grande força que possa afugentar um jacaré que ataque ou ouse resistir
ao seu furor.

Quamquam enim tigris interdum crocodilum capiat &/ enecet, id tamen
astu potius quodam suo facit, quam aper-/ta vi. Nam fugit, si potest, & ipsa,
dum in aquis natat, si cro-/codilus insequatur. Verum si aut dormientem
eum aut in-/caute se habentem in apertis fluminum oris deprehendat, in/
ipsum velocissime nil tale expectantem insidit, oculosque un-/guibus petens
statim lacerat eruitque, tantaque vi premit ac/ stringit, animalis dorso
innixa, ut furentem jam illum, atque/ in flumen quanta potest celeritate se
se proiscientem, nullo/ modo elabi patiatur, donec vulneribus satis multis
inflictis,/ copiosa diuturnaque sanguinis effusione ferocissimum tandem/
animal emoriatur. Corpus tunc tigris emortui crocodili in/ proximam
silvam pertrahit, atque membra discerpens, carni-/bus infensissimi hostis
laetabunda depascitur./

Embora a onça algumas vezes pegue o jacaré e o mate, isto o faz mais por uma
certa astúcia sua que como demonstração de força. Porque, quando pode, foge
nadando nas águas, se o jacaré a perseguir. Por outro lado, se o encontrar ou
dormindo ou descuidado nas margens abertas dos rios, com muita velocidade
cai sobre ele, que não espera nada parecido, buscando com as unhas os olhos
e, imediatamete dilacera-os e arranca-os e aperta e comprime com tanta força
colocada sobre as costas do animal, que ele, já fora de si, e lançando-se com
a maior velocidade que pode ao rio, de nenhum modo consegue escapar, até
que, por causa dos muitos ferimentos infligidos, o ferocíssimo animal morra,
por fim, de uma abundante e duradoura hemorragia. Então a onça arrasta para
a floresta próxima o corpo do jacaré morto e, despedaçando-lhe os membros,
alimenta-se feliz com as carnes do inimigo funesto.

Tantam flumen praesertim Amazonum crocodilorum co-/piam nutrit, ut
quocumque in illo flumine se se vertant pro-/cedantque naviculae, obvios
perpetuo habeant, vel insequentes/ a tergo. Crocodili pugnant inter se
rixanturque quam saepissime,/ caudis plerumque magna vi magnoque
impetu decertantes./ Vix nati ferociam ostendunt incredibilem. Unum
ego habui/ vix semipedem longum, quem tamen mordendi arte insignem/
manibus nullo modo attrectare poteram. Cum tam parvi ex/ ovis prodeant,
mirabile sane dictu est in quantam crescant/ magnitudinem. Aliqui enim
sunt, qui decem vel duodecim/

O rio Amazonas, principalmente, alimenta tamanha abundância de jacarés
que, para onde quer que os botes se dirijam e avancem naquele rio, os têm
ao seu encontro ou perseguindo-os pelas costas. Os jacarés lutam entre si e se
disputam freqüentemente, combatendo geralmente com as caudas com muita
força e grande ímpeto. Tive um de apenas meio pé de comprimento, que, no
entanto, esperto para morder, eu não podia de jeito nenhum segurar com as
mãos. Como saem tão pequenos dos ovos, é admirável dizer como crescem.
Existem alguns que alcançam um comprimento de 10 ou 12
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nostrates pedes & amplius longitudine compleant. Qui ergo/ ad triginta
usque pedes crocodilorum longitudinem extendunt,/ videant quaeso quos
illi pedes intelligi velint./

dos nossos pés e mais. Aos que calculam em até trinta pés o tamanho dos jacarés,
peço que examinem a que pés querem referir-se.

Cum crocodili in aquis natantes insequendi celeritate/ cęteris animalibus fere
omnibus plurimum praestent, in terra/ tamen positi currentem hominem
nullo modo assequi possunt./ Americanos quosdam, qui mihi remis operam
navabant, cro-/codilum, quem in arena dormientem deprehenderant, paxil-/
lis aliquanto longioribus verberantes vidi. Nullum tamen ab/ experrecto
jam atque insequente crocodilo damnum pertule-/runt. Omnes enim
quotquot erant quamquam fugientes cim-/bam rursum salvi incolumesque
conscenderunt; crocodilus/ autem, cum elapsis jam remigibus nihil amplius
posset, paxil-/los quidem mordens ac furens in aquam tandem se se magno/
impetu projecit.

Quando os jacarés perseguem, nadando nas águas, excedem em muito a rapidez
de quase todos os outros animais, mas postos em terra não conseguem correndo
alcançar de modo algum um homem. Vi alguns americanos que me ajudavam
nos remos maltratar com umas estacas bem longas um jacaré que encontraram
dormindo na areia. Nenhum dano, porém, sofreram do jacaré despertado e
agora já os perseguindo. Quantos havia, embora fugindo, subiram salvos e
incólumes de novo para a barca; o jacaré, porém, como os remadores já tinham
escapado e nada mais pudesse, mordendo as estacas, lançou-se, por fim, com
grande ímpeto, furioso, na água.

Haec animalia voces interdum emittunt longe terribiles,/ quae vel metum
afferant, si ex improviso exaudiantur. No-/ctu audivi ego saepe; interdiu
numquam audivi. An id sensu/ aliquo doloris faciant, ut incolae putant,
an alia quadam/ necessitate compulsi, non ita facile dixerim. Taurorum
mu-/gitu rugituve leonum resonare omnia circum nemora existima-/
veris. Denique ut de crocodilis dicendi finem faciam, ho-/rum animalium
foeminae, quemadmodum testudines, ova in arenis condunt aut etiam in
luto. In luto enim saepe condi-/ta inveniuntur, ut vidi, indeque extrahuntur
libentisime a/ brasiliensibus barbaris, qui ut fere omnia facile comedunt,/ sic
mirum in modum crocodilorum ovis delectantur./

Esses animais emitem, algumas vezes, vozes terríveis demais, que suscitam medo,
se ouvidas inesperadamente. Ouvi-as muitas vezes de noite, nunca durante o
dia. Não poderia dizer facilmente se fazem isso por alguma sensação de dor,
como pensam os habitantes, ou impelidos por alguma outra necessidade.
Pensarias num mugido de touros ou num rugido de leões a ressoar em torno de
todas as florestas. Finalmente, para terminar de falar sobre os jacarés, as fêmeas
desses animais, assim como as tartarugas, guardam os ovos nas areias ou até na
lama. Na lama, pois, são muitas vezes encontrados, como vi, e daí são levados
prazerosamente pelos bárbaros brasileiros, que como comem quase de tudo;
deliciam-se admiravelmente com os ovos de jacarés.

De fluminis tandem nomine postremo hoc loco cur mi-/hi quod sentio in
medium afferre non liceat? Franciscus de/ Orellana21 hispanus homo, qui a
Quitensi regno discedens,/ flumenque ingressus primus omnium ad mare
usque atlanti-/cum navigavit, fortassis ut viros, ita mulieres vidit quamplu-/
rimas in utraque fluminis ripa vagantes, atque aves aliasque/ bestias arcubus
sagittisque persequentes. Morem hunc his no-/stris etiam temporibus
vigere apud barbaras quasdam Brasilię/ nationes, notum satis omnibus esse

Finalmente, por que não trazer a público o que penso, nesse espaço derradeiro,
sobre o nome do rio? O espanhol Francisco de Orellana21 foi o primeiro de
todos que, entrando pelo rio, navegou até o oceano Altântico e, talvez assim
como homens, viu muitas mulheres vagando em ambas as margens do rio e
caçando com arcos e flechas aves e outros animais. Penso que esse costume,
bastante conhecido por todos, existem até os nossos tempos junto a algumas
nações bárbaras do Brasil. Como, geralmente, os homens são dados, mais do
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existimo. Nam viris ple-/rumque plus quam opus est somno & otio deditis,
foeminae/ saepe saepius ad cibum comparandum silvas ingrediuntur, in/
quibus aves pluraque capiant animalia, quae ibi magna copia/ occurrunt. In
his autem capiendis confodiendisque sagittis/

que é preciso, ao sono e ao ócio, as mulheres, muitas e muitas vezes, entram
nas florestas para buscar alimento, onde pegam aves e muitos animais que aí
ocorrem em grande quantidade. Nelas, quase sempre usam flechas
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fere semper utuntur forti validoque arcu emissis. Idem pror-/sus faciunt in
piscibus etiam mactandis praesertim grandiori-/bus. Hac enim arte earum
nationum foeminae quoque, ut/ viri, quammaxime excellunt ac pollent./

para pegar e golpear, lançadas de um forte e sólido arco. Fazem também o
mesmo para matar os peixes, principalmente os maiores. Tanto as mulheres
como os homens dessas nações são excelentes e temíveis nessa arte.

Cur igitur non putemus hispano illi homini, sociisque/ ipsum comitantibus,
barbaris hisce visis conspectisque mulie-/ribus, quae & fere nudae, & simul
armatę in silvis identi-/dem apparerent, antiquas illas & longe celeberrimas
Ama-/zones in mentem venisse, quas olim, ut vel narrat historia,/ vel
fabula fingit, & arma tractasse scimus, & bella gessisse quam plurima, &
in feris persequendis mactandisque, cum/ bella nulla essent, plurimum
temporis viriumque insumpsisse?/ Hac una igitur quamvis parva tenuique
foeminarum utrarum-/que similitudine contigisse existimo, ut flumen hoc
maxi-/mum ab Amazonibus etiam nomen acceperit, quod postea/ tamquam
caeteris praestantius atque nobilius ad haec nostra us-/que tempora perpetuo
retinuerit. Orellana enim, & Mara-/nhonium , & Solimones, qua quidem voce
superiorem flumi-/nis partem quamdam Lusitani appellare consueverunt,
nomi-/na sunt vel plane obscura, vel certe ab auctoribus parum/ admodum
commemorata./

Então, por que não pensarmos que tenha vindo à mente daquele espanhol e
dos colegas que o acompanhavam, ao ver e considerar essas mulheres selvagens,
quase nuas, mas armadas, aparecendo sem cessar nas selvas, aquelas antigas
e muito célebres amazonas, que, outrora, como narra a história, ou a ficção
conta, sabemos que usavam armas e faziam muitas guerras, e na ausência de
qualquer guerra, usassem, geralmente, o tempo e as forças, para caçar e matar
feras? Acredito que se tenha relacionado com essa única embora pequena e
tênue semelhança com essas mulheres, para que esse enorme rio também
tenha recebido o nome das Amazonas, que, posteriormente, assim tenha sido
guardado constantemente até nossos tempos como mais eficaz e mais nobre
que os outros. Orellana, Maranhão, Solimões, por cujo nome os portugueses
costumam chamar uma parte superior do rio, são termos ou completamente
obscuros, ou que, certamente, são muito pouco lembrados pelos autores.

Cum igitur Franciscus de Orellana se in americanas Ama-/zone incidisse,
easdemque se vidisse testatur, si quas paulo/ ante dixi foeminas intelligi velit,
plane libens assentior. Ve-/rum si ex illis ipsis, quas vidit, mulieribus, atque
ex aliis/ innumeris, quas non vidit, rempublicam quasi quandam for-/matam
existimet, illasque ipsas foeminas ab omni virorum/ consociatione veluti
abhorrentes, uti fertur de Asiaticis illis/ Amazonibus, sola omnes bellorum
gloria, armorumque stre-/pitu delectari contendat; rem sane ridiculam

Quando, pois, Francisco de Orellana caiu sobre as americanas, no Amazonas,
e testemunha tê-las visto, se quer dizer as mulheres a que pouco antes me
referi, concordo de boa vontade. Se, porém, pensa numa república formada
por essas mesmas mulheres que viu e por outras inúmeras que não viu, que são
essas mesmas mulheres que recusavam qualquer união com homens, como se
conta daquelas Amazonas asiáticas, que pretende que todas se deleitavam com
o estrépito das armas, a única glória das guerras, está dizendo algo ridículo e
nada aceitável. Alguma homenagem também deve ser prestada àquele espanhol,
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profert, nullo-/que modo ferendam. Venia tamen hispano illi homini dan-/
da est aliqua, qui omnium primus novum hoc viderit specta-/culum, quique
a mentientibus quibusdam earum regionum/ incolis fortassis deceptus, hunc
in errorem nimia quadam cre-/dulitate sit lapsus./
Verum Condaminus doctus quidem homo & eruditus,/ quamvis brasilienses
Amazones his nostris temporibus existere/ nullas concedat; eorum
tamen opinionem sequi videtur, qui putant olim extitisse, vel earumdem
rempublicam aliquam/ esse potuisse. Magnum sane testium numerum
affert, quorum/

que, antes de todos, viu esse espetáculo novo e que, talvez, iludido por alguns
habitantes mentirosos daquelas regiões, tenha caído nesse erro, por excessiva
credulidade.
Na verdade, o douto e erudito La Condamine, embora não reconheça existir
em nossos tempos nenhuma Amazona brasileira, parece aceitar, contudo, a
opinião dos que acreditam que outrora existiram ou que pudesse haver alguma
república delas. Conta-se um grande número, sem dúvida, de testemunhas
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veluti auctoritate id statuat. Sed cum eosdem hos testes &/ mendaces
& credulos esse affirmet, atque mirabilium rerum/ specie tangi facile
commoverique fateatur; quis quaeso non/ valde miretur? atque hanc novam
inauditamque galli homi-/nis probandi rationem plane non irrideat? Ego
vero, cui/ octo annorum spatio illis iisdem in locis vitam degere, sive/ per
intervalla praesens adesse opus fuit, in quibus paucos/ ante annos tam multa
de Amazonibus Condaminus audive-/rat, cum hac de re saepe ac diligenter
quaererem, neminem/ umquam invenire potui, qui plane quod dicerem
intellige-/ret. Hoc unum tantum comperi, nil aliud, praeter fluminis/
nomen, hominibus illis notum esse atque perspectum, quod/ quidem ad
Amazones aliquo modo pertinere posse videretur./

sobre cuja autoridade isso se estabeleça. Mas como afirma que essas mesmas
testemunhas são falsas e crédulas e se confesse tocado e impressionado por uma
espécie de coisas milagrosas, quem, certamente, pergunto, não se surpreende?
E que não se rirá desse novo e inédito método de provar de um francês? Eu
mesmo, que precisei passar a vida durante oito anos nesses mesmos lugares,
ou estar presente por intervalos, onde poucos anos antes La Condamine tinha
ouvido falar tanto das Amazonas, quando muitas vezes cuidadosamente procurei
saber sobre o assunto, nunca encontrei ninguém que entendesse o que eu dizia.
Fiquei sabendo, que além desse nome do rio, nenhum outro era conhecido e
aceito por aqueles homens, que parecia, na verdade, poder referir-se de algum
modo às Amazonas.

Verum dicendi finem jam facio, Sodales optimi, & qui/ confessum hunc
nostrum auctoritate augetis, decoratisque/ praesentia Auditores clarissimi,
ne benignitate vestra patientia-/que prorsus singulari, nimis immoderate
abuti videat. Illa/ enim, quae hactenus exposui, quamvis parce tenuiterque
dicta/ fortasse sint, aut etiam inepte, satis tamem, nisi fallor, su-/perque
ostendunt, quantum flumen hoc nostrum caeteris om-/nibus, quae in
toto terrarum orbe decurrunt volvunturque,/ fluminibus praestet atque
antecellat, ut flumen scilicet inveni-/ri alliud nullum possit, quod cum

Contudo, já chego ao fim do que dizia, ótimos colegas, que aumentais com
autoridade esse nosso conhecimento, e honrais com a presença, ilustríssimos
ouvintes, para que não pareça abusar demais imoderadamente de vossa
benignidade e paciência absolutamente singular. O que, pois, expus até aqui,
embora dito talvez moderada e sutilmente, ou até inabilmente, mostra bastante,
se não me engano, e até mais, o quanto esse nosso rio é importante e ultrapassa
todos os outros que correm e se desenvolvem em todo o orbe terrestre, de forma
que não se possa encontrar nenhum outro que, com esse, de alguma maneira,
seja comparável. Tenhamos, pois, isso como certo e garantido, o rio sobre o
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hoc quidem sit aliquo mo-/do comparandum. Id igitur tamquam certum
compertumque/ teneamus, flumen, de quo jam dixi, Amazonum & multo-/
rum magnorumque fluminum, quae recipit, numero, & lon-/gitudine
cursus, quo totam fere, qua parte latissime pandi-/tur, traiicit meridionalem
Americam, & immensa prope a-/quarum mole, quas in oceanum effundit
ostio latissimo, &/ insularum magnitudinis sane non contemnendae, quas
com-/plectitur, multitudine, & varietate denique & copia piscium,/ quos
nutrit, pene infinita, fluminum omnium, quotquot in/ hoc orbe nostro
conspicimus, longe maximum esse longeque/ nobilissimum.//

qual já falei, o Amazonas, dos muitos grandes rios que recebe, em abundância e
comprimento do percurso, com o qual atravessa quase toda a América do Sul,
por onde se estende amplamente, com um imenso volume de águas, que despeja
no oceano por uma foz amplíssima, com a multidão de ilhas de tamanho,
sem dúvida, não desprezível, que abraça, e, finalmente, com a abundância e
variedade de peixes que alimenta, quase infinita, de todos os rios que vemos
neste nosso mundo, é de longe o maior e de longe o mais nobre.
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Breve histórico da fundação da Accademia delle Scienze dell’Istituto di
Bologna.Eustachio Manfredi (Bolonha, 1674-1739) [Fig. 17], após frequentar
a escola do convento dos jesuítas, dedicou-se primeiramente a estudos filosóficos,
depois a jurídicos, formando-se em 1692. Com apenas 16 anos organizava
reuniões periódicas em sua casa, da qual participavam, além de seus irmãos
Emilio, Eraclito e Gabrielle e suas irmãs Maddalena e Teresa, amigos de longa
data como Giovanni e Vittorio Stancari, Francesco Maria Zanotti, Matteo
Brazano, Pier Jacopo Martelli e outros que se reuniram ao grupo depois. Desses
encontros, nos quais eram discutidos filosofia e problemas de matemática,
literatura e história, nasceu a Accademia degli Inquieti, por volta de 1690 ou
1691. Depois de quatro anos, entretanto, o grupo necessitava mais espaço
e as reuniões passaram a ser realizadas na casa de Jacopo Sandri. Eustachio,
entrementes, se dedicava às disciplinas que sentia mais afins a seu interesse –
matemática e hidráulica, tendo como mestre Domenico Guglielmini, além de
geometria e sobretudo astronomia. Sofreu por esse tempo grande influência
do Conde Luigi Ferdinando Marsigli, homem de estudos eminentemente
científicos, que o levaram a empenhar-se em pesquisas científicas, especialmente
no campo da agronomia. Foi também poeta. Sua biografia e suas rimas forasm
publicadas por um autor anônimo em 1760.

1

Em 1699 foi nomeado professor de matemática e em 1704 recebeu o cargo
de Superintendente das águas do território bolonhês e ainda nesse mesmo ano
obteve o cargo de Pró-Reitor do Collegio Montalto. Com o crescente renome
da Accademia degli Inquieti, houve interesse em criar um instituto científico em
Bolonha.
Continua

Figura 17 Eustachio Manfredi.
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O principal idealizador do projeto de uma Academia foi o Conde Luigi
Ferdinando Marsigli [Fig. 18]. Este ilustre militar, geógrafo e naturalista,
nascido em Bolonha em 10 de julho de 1658 e falecido na mesma cidade em
1º de novembro de 1730, era membro de uma antiga família patrícia e teve
educação esmerada. Suplementou seu treinamento com estudos de matemática,
anatomia e história natural, tendo para isto os melhores professores. Quando
jovem, em Roma, foi empregado pela rainha Cristina da Suécia. Foi enviado
pela República de Veneza a Constantinopla, como embaixador, em 1679. Ali
investigou a condição das forças turcas, ao mesmo tempo que estudava os
arredores do Bósforo trácio. Em 1682, quando os turcos ameaçavam invadir a
Hungria, ofereceu seus serviços ao Imperador Leopoldo I de Habsburgo [Fig.
19]. A 2 de julho de 1683 foi ferido em ação no rio Rába e feito prisioneiro. Foi
vendido como escravo para um pachá, e teve que acompanhá-lo na batalha de
Viena [Fig. 20].
Continua

Figura 18.
Medalha comemorativa da fundação da Academia de Ciências de
Bolonha. Frente: Busto do Conde Luigi Ferdinando Marsigli. Verso:
O sol brilha sobre a Academia de Ciências (NIHIL MIHI: nada para
mim; exergo: BONON. SCIENT. ACAD./ SOCIO ET MOECENATI OPT./
AN. S. MDCCXXXI).
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Foi resgatado a 25 de março de 1684. Retornou ao exército imperial como
engenheiro militar. Marsigli contribuiu para o cerco de Buda em 1696 e
nos anos seguintes participou das operações militares da guerra de liberação
contra os turcos. Após as negociações de paz de Karlovac foi comissionado
para dirigir a comissão de demarcação do império dos Habsburgos. Mapeou
os 850 quilômetros da fronteira do antigo Reino da Hungria (hoje Croácia,
Sérvia e Romênia) com o Império Otomonano. Durante os vinte anos que
passou na Hungria coletou informações científicas, espécimens, antiquidades, e
tomou medidas e observações para uma obra sua sobre o Danúbio. Na guerra
da Sucessão Espanhola foi segundo em comando do Conde d’Arco na fortaleza
de Breisach, que teve que capitular em 1703. O Conde d’Arco foi decapitado,
por ter sido considerado culpado de capitular antes que fosse necessário, e
Marsigli foi despojado de todas as honras e comissões e sua espada foi quebrada
sobre ele. Seus apelos ao Imperador foram em vão. A opinião pública, porém,
liberou-o mais tarde da acusação de negligência ou ignorância. Em meio a suas
lides soldadescas sempre encontrava tempo para devotar-se a suas atividades
científicas prediletas. Fez mapas, observações astronômicas, mediu a velocidade
e o tamanho de rios, estudos os produtos naturais, minas, aves, peixes e fósseis
de cada país que visitara e também coleconou exemplares de todos os tipos,
intrumentos, modelos, antiguidades etc. Deixou então o exército de Habsburgo
e fez viagens à Suíça e à França, passando um tempo considerável em Marselha
para estudar a natureza do mar (publicaria em 1724 o primeiro tratado sobre
oceanografia, Histoire physique de la mer). Retornou finalmente a Bolonha
trazendo suas coleções.
Continua

Figura 19. Lepoldo I de Habsburgo.
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Figura 20. A Batalha de Viena (1683).
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Em 1705 os encontros dos membros da
Accademia degli Inquieti passaram a ter lugar
no palácio de Marsigli, onde o Conde havia
instalado os mais modernos instrumentos
vindos de Londres, Paris e da Alemanha.
Em 1712 Marsigli decidiu doar todas suas
coleções e instrumentos para a cidade de
Bolonha, e o Senado dessa cidade prometeu
encontrar um lugar frande suficiente para
abrigá-los, onde seria estabelecido um
laboratório químico, com salas suficientes
para uma grande biblioteca; seria
contruída uma torre para um observatório
astronômico e estabelecidos estipêndios
para os professores; seria arranjado dinheiro
para a aquisição de livros e máquinas
para experimentos de física. Esse acordo
Figura 22. Clemente XI.
tinha que obter o consentimento e um
comprometimento financeiro da Santa Sé.
Marsigli foi para Roma para por em movimento todos os meios mais eficazes
para esse fim (lembremo-nos que Bolonha, nessa época, era parte dos Estados
Papais [Fig. 21]).

Figura 21. Os Estados Papais (em violeta, a parte que foi integrada ao Reino da Itália em
1860; em azul, a que foi anexada em 1870).
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Obteve do Papa Clemente XI [Fig. 22] 2400 escudos e finalmente, a 12 de
janeiro de 1712, um ato notarial foi redigido para a doação que deslancharia
o Istituto delle Scienze di Bologna. Escolheu-se para sua sede o palácio da
família Poggi, então suficientemente distante da cidade de Bolonha para ter
um preço razoável e longe das montanhas para se poder ter uma boa visão do
céu para obervações astronômicas. Posteriores contribuições para o Instituto,
novamente solicitadas por Marsigli, provieram de autoridades eclesiásticas, sob
a forma de dinheiro e equipamentos. A Academia e o Instituto de Ciências
foram inaugurados a 13 de Março de 1714 e logo se tornaram famosos por
toda a Europa. Em 1715 Marsigli foi eleito membro estrangeiro da Academia
de Ciências de Paris, Fontenelle, num elogio de Marsigli lido perante essa
Continua
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instituição em 1730, comparou o instituto bolonhês à Nova Atlândida de
Francis Bacon, dizendo que “seis professores vivem nesse edifício, cada qual
em seu próprio apartamento; é como ver a Atlântida do Chanceler Bacon, o
sonho de um sábio realizado”. O Conde foi também membro da Royal Society
de Londres e da sociedade científica de Montpellier.
Em 1720 Marsigli obteve do Papa mais 15.000 escudos para completar o
Instituto. O dinheiro foi empregado para aumentar as coleções de história natural,
completar o laboratório de física e continuar a construção do Observatório
(que havia sido iniciada em 1712 pelo arquiteto Giuseppe Antonio Torri, mas
interrompida por sua morte em 1713), um projeto de Eustachio q, que havia
sido nomeado astrônomo do Instituto pelo Senado bolonhês. Em 1722 o
Conde adicionou novas coleções ao Instituto, provindas das Índias Orientais,
que havia reunido na Inglaterra e Holanda.
Só em 1731, após a morte de Marsigli (1730), o Instituto iniciou seu periódico:
De Bononiensi Scientiarum et Artium Instituto atque Academia Commentarii
[Fig. 23], onde Giovanni Angelo Brunelli iria publicar, em 1767 e 1791, seus
três trabalhos sobre a Amazônia brasileira.
Clique no texto para voltar ao tópico

Figura 23. Página de rosto do
volume 2 (2) do
De Bononiensi Scientiarum et
Artium Instituto atque Academia
Commentarii (1766).
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Eustachio Zanotti (Bolonha, 1709-1782) [Fig. 24]. Aos 20 anos era assistente
da Academia de Ciências de Bolonha, sendo discípulo de Eustachio Manfredi.
Após a morte de seu mestre (1738) sucedeu-o na direção do Observatório
Astronômico e continuou suas atividades, publicando três volumes das Efemérides
Bolonhesas (1751-1764) em colaboração com os assistentes Petronio Mateucci
e Gabrielle Brunelli. Com os novos instrumentos recebidos em 1741, efetuou
numerosas observações sobre o Sul, a Luna, planetas e cometas, publicadas nas
atas de academias italianas e estrangeiras. Foi também um grande engenheiro
hidráulico e em 1778 tornou-se o secretário do Istituto della Scienze di Bologna.
Foi membro das academias de Berlim e Londres. Sua biografia foi publicada por
Palcani-Caccianemici em 1784; mais modernamente, por d’Arturo & Tempesti
(1960: 364).
2

Figura 24
Eustachio Zanotti.
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Sobre Landi consultar Papavero, Teixeira,
Cavalcante & Higuchi (2002).
3
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Mariuá - Em 1728, o carmelita frei Matias São Boaventura fundou a missão
de Nossa Senhora da Conceição de Mariuá (atual cidade de Barcelos, SA-21,
63-1a). Em 1739 foi construída a capela de São Caetano e em 1744 a de Nossa
Senhora de Santana. Em 1754, chegou a Mariuá o capitão-general Francisco
Xavier de Mendonça Furtado, para dar cumprimento ao tratado de limites
entre Portugal e Espanha, ali permanecendo por vários anos. Em 13.iv.1755 foi
criada a Prelazia Geral. Em 17.v.1758 foi instalada a Capitania de São José do
Rio Negro, com sede na Vila de Barcelos. Em 1791, passava a sede da capitania
para o lugar da Barra (futura Manaus), mas retornando a Barcelos em 1799. A
sede foi novamente para Barra em 1803. Em 1816, a mando do governador,
foram demolidos todos os edifícios existentes em Barcelos, à exceção do palácio,
da igreja e da provedoria. Em 1828, o Presidente da Província resolveu retornar
a Barcelos a Câmara. Em 30.iv.1876 foi criada a comarca de Barcelos, que,
em 1878, era transferida para Moura. Em 9.vi.1881 retornou a Barcelos a
sede da comarca, com os termos de Barcelos e Moura. Em 10.ix.1891, pela
Lei Estadual no. 10, era criado o município de São Gabriel da Cachoeira,
com território desmembrado de Barcelos. Em 28.xi.1930, pelo Ato Estadual
no. 45, era suprimido o município de Barcelos. Em 14.ix.1931, pelo Ato
Estadual no. 33, era porém restaurado o município de Barcelos, com território
desmembrado de Moura e mais o território do município de São Gabriel, que
lhe era anexado. Em 1935 foi desmembrado o território de São Gabriel, que
voltou a constituir um município. Em 31.iii.1938, Barcelos recebeu foros de
cidade. Em 1941 a comarca de Barcelos ganhava mais um termo: o de São
Gabriel. Em 13.ix.1943, pelo Decreto-Lei Federal no. 5812, Barcelos adquiriu
os distritos de Moura e Carvoeiro, passando a constituir-se de três distritos. Em
4.vi.1068, pela Lei Federal no. 54.499, Barcelos foi enquadrada como ‘Área de
Segurança Nacional’. Em 10.xii.1981, finalmente, pela Emenda Constitucional
no. 12, Barcelos perdeu os distritos de Moura e Carvoeiro, que passaram a
constituir o município de Moura.
4

Clique no texto para voltar ao tópico

184

185

Pe. Inácio - Trata-se do Pe. Ignác Szentmártonyi, S. J. Tihamét Lacza
(2003) escreveu a única notícia biográfica que conhecemos, onde declara
haver o jesuíta feito uma outra grande viagem pelo Brasil Central e Nordeste,
antes de acompanhar Mendonça Furtado em sua subida do Amazonas até
Mariuá:
5

“Eddig azokról a magyar nemzetiségü vagy származásu, jezsuita
misszionáriusokról volt szó, akik Amerika spanyol fennhatóság alatt lévö
területein müködtek. A portugál gyarmatokon tevékenykedö magyar
hittéritök száma jóval kevesebb volt, amit elsösorban az magyaráz, hogy a
spanyol és a bécsi udvart szoros családi kötelékek füzték össze, s ez nemcsak
a politikában, hanem például vallási téren is meghatarozó volt. A Habsburg
Birodalom (s ezáltal a korabeli Magyarország) jezsuita rendtartományai
elsösorban a spanyol jezsuitákkal álltak közelebbi kapcsolatban, mig a
portugál kapcsolat sokkal lazább volt. Szentmártonyi Ignác tulajdonképpen
nem is hittéritökent, hanem a portugál király udvari csillagászaként és
térképészeként került Braziliába (Bangha, 1937). A mai Horvátországban,
a Zágráb megyei Kotariban született 1718. október 28-án. A grázi föiskolán
bölcseletet, a bécsi egyetemen teologiát tanúlt. 1735-ben lépett be a Jézus
Társaságba. A tudományok közül mindenekelött a csillagászat és a kartográfia
érdekelte, Bécsben jó viszonyba került a 18. századi magyarországi csillagászat
legjelesebb, nemzetközileg is nagyra tartott képviselöjével, Hell Miksával.
Szentmártonyi Grázban matematikát tanított, amikor tudomást szerzett
arról, hogy V. János portugál király kartografusokat keres, akik kijelölnék
a dél-amerikai portugál gyarmatok határait, illetve megrajzolnák a szóban
forgó területek térképeit. A rend Szentmártonyi ajánlotta erre a munkára,
szem elött tartva mindenekelött vitathatatlan tehetségét, valamint fiatal korát
és jó egészségi állapotát, amely nem mellékes körülmény egy olyan vidéken,
ahova a feladat szólitotta öt. Feltételezhetö, hogy a szúkséges informáciokkal
még Portugáliában ellátták a misszionáriusképzöben. 1794-ben vágott neki
a végtelen oceánnak. Braziliaban, Maranhãoban lépett partra, ahonnan
egy expedició csillagászaként a brazil-perui-boliviai határvidékre ment. A
csoport vezetöje Rebello Guerreira Camacho kapitány volt. A vállalkozas
egyáltalan nem volt veszélytelen, mivel az út a nem túl jó hírü Mato Grosso
felföldön yezetett keresztül, ahol még századunkban is nyomtalanul eltünt
egy brit expedició (Percy Fawcett volt a vezetöje). Szentmártonyi utazásának
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részleteiröl, ott végzett munkájáról szinte semmit nem tudunk, mivel a királyi
térképészek és földmérök a legnagyobb titokban tevékenykedtek, a felkegyzések
és a térképek a bizalmas iratok köze kerültek, amelyekbe csak kevés személynek
volt módja betekinteni. Az expedició tagjai naplót nem vezethettek, magánlevelet
csakis cenzurázás után küldhettek ismeröseiknek, rokonaiknak. Balázs Dénes
a hozzaférhetö adatok alapján megprobálta rekonstruálni Szentmártonyiék
útvonalát (Balázs, 1991). Ugy véli, hogy az Amanonason és a Madeira folyón
felhajózva eljutottak egészen a mai Rondonia térségébe, amelyen átkelve a Jauru
folyóhoz érkeztek. Bejárták az Araguaia és a Tocantins forrásvidéket, s talán e két
nagy folyón végig is hajóztak. Noha az expedició elsödleges célja a határvidék
felkutatása és feltérképezése volt, Szentmártonyi Brazilia keleti terüteleit, pl.
Paraiba vidéket is bejárta. Becslések szerint mintegy 30-35 ezer kilométernyi
utat tett meg tiz év alatt az Amazonason es mellékágain. Braziliai müködése
során egy másik magyar jezsuitával is összehozta a sors. Öt Szluha Jánosnak
hivták, és Szentmártonyi munkatársául szegödött.
A dél-amerikai portugál gyarmatokon a jezsuitákra hamarabb lesujtottak, mint
a spanyol fennhatoság alatt álló területeken. Lisszabonban a rend nagy ellensége,
Pombal örgróf szerezte meg a tényeleges hatalmat (Poor, 1989), és már 1759ben utasította a portugál gyarmati hatóságotak, hogy tartoztassák le a jezsuita
hittéritöket, és szállitsák öket Portugáliaba. Ott börtönbe vetették öket, és közel
két évtizedig elviselhetetlen koörülmények között raboskodtak. Sokan élve ki
sem kerültek többé. Szentmáryonyi Ignácot, jollehet ö nem misszionárius volt,
hanem királyi csillagász és kartografus, s megbizatást teljesitett Braziliában,
1760-ban várbörtönbe zártákk, és csak 1778-ban, Pombal bukása után
szabadult ki. Hazafele Bécsen át utazott, ahol audienciát kért Mária Tereziától, és
beszámolt a császárrnönek braziliai müködésérol, s nyilván tizennyolc évig tartó
raboskodásáról sem hallgatott. Egy ideig Csáktornyán, unokaöccse házában
élt, majd Belican lett segeédlelkész egészen 1793. aprilis 15-én bekoövettkezett
haláláig. Feljgyzésel, térképei valószinuüleg valamelyik portugál leveltaár
eldugott reészében porosodnak.”
Ou, em tradução (da Sra. Elisabeta Rényi):
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“Até agora tratamos dos jesuítas húngaros, ou de origem húngara, que
trabalharam nos territórios sob dominação espanhola. O número de
missionários húngaros ativos nas colônias portuguesas foi bem mais reduzido,
o que se explica, primeiramente, pelo fato de as cortes espanhola e a de Viena
terem relações de parentesco próximo, isto tendo sido decisivo não somente
em política, mas também no terreno religioso. A Ordem dos Jesuítas, no
império dos Habsburgos (e em conseqüência também na Hungria de então)
estava mais estreitamente relacionada com os jesuítas espanhóis, enquanto o
relacionamento com Portugal era mais frouxo.
Na realidade, Szentmártonyi não chegou ao Brasil como missionário, mas
como astrônomo e cartógrafo da corte real portuguesa (Bangha, 1937).
Nasceu ele em 28 de outubro de 1718, em Kotari, distrito de Zagreb, na
atual Croácia. Estudou filosofia na Escola Superior de Graz e teologia na
Universidade de Viena. Entrou para a Companhia de Jesus em 1735. Entre
as ciências, interessou-se mais pela astronomia e pela cartografia. Em Viena
relacionou-se com o mais distinto representante da astronomia húngara do
século XVIII, internacionalmente conhecido, Miksa Hell. Szentmártonyi
estava ensinando matemática em Graz, quando soube que o Rei de Portugal,
Dom João V, procurava cartógrafos para estabelecer as fronteiras das colônias
portuguesas e desenhar os mapas dessas respectivas regiões. A Ordem
recomendou Szentmártyonyi para esse trabalho, considerando seu talento
indiscutível, como também sua juventude e excelente saúde, condições
importantes numa região como aquela aonde iria trabalhar. Podemos supor
que recebeu as informações necessárias ainda em Portugal, no seminário.
Embarcou em 1749. No Brasil, desembarcou no Maranhão, de onde, como
astrônomo, foi para a região fronteiriça do Brasil com o Peru e a Bolívia. O
chefe da expedição foi o capitão [Gregório] Rebello Guerreiro Camacho. Não
foi uma expedição sem perigos, porque o caminho passava pelo planalto de
Mato Grosso, de má reputação, onde, até em nosso século, sumiu sem deixar
traços uma expedição britânica (chefiada por Percy Fawcett). Não sabemos
quase detalhe algum das viagens de Szentmártonyi, porque os cartógrafos e
topógrafos reais trabalhavam no maior segredo; as anotações e mapas devem
ter entrado no rol de documentos sigilosos, que poucas pessoas podiam
consultar. Os membros da expedição não podiam manter um diário e suas
cartas para amigos e familiares passavam por censura. Com os poucos dados
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disponíveis, Dénes Balázs tentou reconstituir o itinerário de Szentmártonyi
(Balázs, 1991). Ele acha que, subindo o Amazonas e o Madeira, chegaram ao
atual estado de Rondônia e, atravessando-o, chegaram ao rio Jauru. Percorreram
a região das nascentes do Araguaia e do Tocantins, e eventualmente navegaram
ao longo desses grandes rios. Apesar de ser tarefa primordial da expedição
descobrir e pôr em mapas as regiões fronteiriças, Szentmártonyi percorreu
também regiões do leste do Brasil, como, por exemplo, a região da Paraíba.
Segundo certos cálculos, percorreu, mais ou menos, 30 a 35 mil quilômetros no
Amazonas e seus afluentes, durante 10 anos. Durante suas atividades no Brasil,
encontrou um outro jesuíta húngaro, de nome João Szluha, que se tornou seu
colaborador.
Nas colônias portuguesas da América do Sul os jesuítas foram aniquilados antes
daqueles sob o domínio espanhol. Em Lisboa, o grande inimigo da Ordem, o
marquês de Pombal, chegou ao poder (Poor, 1989), e já em 1759 deu ordens às
autoridades coloniais para deter os missionários jesuítas e mandá-los a Portugal.
Lá foram encarcerados e permaneceram presos sob condições insuportáveis
durante quase duas décadas. Muitos nem saíram vivos. Ignác Szentmátyonyi,
apesar de não ter sido missionário, mas astrônomo e cartógrafo real executando
certas tarefas, foi encerrado numa fortaleza e de lá saiu somente em 1778,
quando da queda de Pombal. Viajando de volta a sua pátria, em Viena pediu
uma audiência a Maria Teresa e relatou à imperatriz suas atividades no Brasil e
falou provavelmente de sua prisão por dezoito anos. Viveu por algum tempo
em Csáktornyá, na casa de um seu sobrinho, e depois tornou-se o acólito de um
padre em Belica, até sua morte em 15 de abril de 1793. Suas anotações e seus
mapas estão provavelmente pegando poeira em algum canto escondido de um
arquivo em Portugal.”
Szentmártonyi escreveu, em latim, um relato sobre as tribos indígenas do Rio
Negro - Sequentes notitias de Rio Negro hi, ut hic sunt conscriptas a P. Ignacio
Semartoni accepi - que se encontra na Divisão de Manuscritos da Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro (Cód. II (4-4)), com 9 fólios, em que escreve sobre
os rios Negro e Orinoco. Uma tradução (adaptação) parcial desse manuscrito,
para o inglês, foi publicada por Wright (1991).
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No Arquivo Militar (Rio de Janeiro) existem dois mapas produzidos com sua
colaboração:
1. Mappa hydrographico de parte dos rios das Amazonas e Negro, levantado
pelos Officiaes Engenheiros Sebastião Jozé, João Schwebel, Felipe Sturm, Adam
Leopoldo de Breuning, e ractificado pelas observaçoens Astronomicas do Padre
Ignacio Semartoni, 0,408 x 1,860 m. ?Original, a aquarela.
2. Mappa Geographico dos Rios por onde navegou o Illmo e Exmo Sñr. Francisco
Xavier de Mendonça Furtado, sahindo da cidade do Pará para o Arraial do
Rio-Negro no dia dous de Outubro de 1754, com a exacta delineação da maior
parte do Rio das Amazonas, e Rio Negro por onde o mesmo Senhor continuou a
viagem até a Aldêa de Mariuá; notando-se tambem a entrada dos mais Rios que
vem communicar, ou confundir as suas aguas com os antecedentes, juntamente
as Estações, ou logares de repouso com o signal de uma estrelinha. Executado pela
direcção, e diligencia dos Engenheiros da Expedição, o Sargto-mor Sebastião Jozé,
o Capm João André Schwebel, o Ajude Phelippe Sturm, e o Ajude Adam Leopoldo
de Breuning, e ratificado pelas observações astronomicas do Pe Ignacio Semartoni,
0,444 x 2,689 m. Cópia de 1862, a aquarela. (Cf. Rodrigues, (1881) 1998
(I): 154, nos. 1616, 1617).

ihren eigenen Aufsätzen herausgegeben von Christoph Gottlied von Murr mit einer
Landkarte und Kupfern. Johann Eberhard, Nurnberg. Seria um mapa feito por
Szentmártonyi?
Mendonça Furtado, em carta a seu irmão, de 13 de julho de 1755 (cf.
Mendonça, 1963 (II): 764-766), externou sua opinião sobre Szentmártonyi:
“O Pe. Inácio Sanmartone tem bondade e simplicidade de coração; veio ao Pará
sem mais idéia do que fazer a sua obrigação, e executar as ordens que lhe deu o
seu Geral, qual foi a de que executasse integralmente as que recebesse minhas,
como o mesmo padre me disse no segundo dia em que chegou àquela cidade.
Nela, porém, foi integralmente corrompido pelo orgulho e malevolência do Pe.
Aleixo Antônio que o revoltou inteiramente contra mim e contra a diligência em
que devia empregar-se, e lhe introduziu idéias soberbas, avarentas e sediciosas,
achando-lhe para a tal introdução a disposição de simplicidade de coração que
na verdade tem, cujas idéias conservou na jornada e nos primeiros tempos
que aqui chegou; hoje, porém, se acha quase como no princípio, e totalmente
sossegado, cuidando nas suas observações”.

É curioso observar que existe um mapa denominado Maragnonii sive
Amazonum Fluminis Terrarum in Orbe Maximi, quoad Hispanicae Potestati
subest, cursus cum Fluviis et Regionibus finitimis utilitati publicae probatissimis
e Documentis accuratius novissime descriptus a quodam per eas provincias
olim S. I. Missionario; delineatus a Petro Parcar, 1780. Curante C. T. de
Murr. 1785. I. Kellner sc. Norimb. (0,463 x 0,546 m; exemplar na Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro). (Cf. Rodrigues, (1881) 1998 (I): 155, no.
1625). Este mapa foi publicado no livro de Christoph Gottlied von Murr,
de 1785, Reisen einiger Missionarien der Gesellschaft Jesu in America. Aus
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Ferdinando Bassi nasceu em Bolonha em 1710 e dedicou-se a estudos de
história natural. O botânico Giuseppe Monti, da Academia de Ciências de
Bolonha, tomou-o como assistente, encarregando-o particularmente de tratar
de intercâmbios de material com outros naturalistas italianos e europeus, dando
assim início à sua carreira científica, que se desenvolveu quase inteiramente
entre o Jardim Botânico e a Academia de Ciências daquela cidade. Em 1773
Bassi foi nomeado “prefetto” do “Orto Medico delle Piante Esotiche”, que
ampliou e enriqueceu, incrementando os intercâmbios de material com seus
correspondentes e entrando em contato com outros botânicos, tanto italianos
como estrangeiros, dos quais recebeu plantas e sementes para o “Orto”,
exsicatas para o herbário e literatura. A colaboração de Ferdinando Bassi com a
Academia de Ciências seguiu fundamentalmente duas diretrizes: uma quase que
exclusivamente botânica, prevalentemente sistemática, dirigida seja à descrição
de novas espécies seja ao aprofundamento e à detalhada descrição de plantas
já conhecidas mas inadequadamente tratadas pelos botânicos precedentes.
Nesses anos Bassi entrou em contato com Linnaeus, e toda vez que achava
ter feito alguma descoberta interessante, escrevia ao naturalista sueco pedindolhe conselho. Descreveu três espécies de plantas (Cynanchum viminale, Alisma
parnassifolia e Psoralea palaestina) e um gênero de Araceae, Ambrosinia [Fig. 25].
6

A única obra que trata exaustivamente da vida e das obras de Ferdinando Bassi
foi publicada por Cristofolini & Biagi (2007).

Figura 25.
Ambrosinia (Araceae).
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Guilherme Piso (Leiden, 1611 – Amsterdam, 1678) e Jorge Marcgrave
(Liebstadt, 1610 – Angola, c. 1644) vieram para o Brasil como cientistas
trazidos pelo Conde Maurício de Nassau-Siegen, durante o período (17371644) em que governou o Nodeste brasileiro, então sob ocupação holandesa.
Escreveram em 1648 partes da Historia naturalis Brasiliae [Fig. 26]. Tanto Piso
(1648: 48, 52-55) [Figs. 27-31] quanto Marcgrave (1648: 65-68) [Figs. 32
- 35] dissertaram sobre a mandioca e sua preparação, como cita Brunelli em
seu trabalho de 1767. Para detalhes sobre a obra de Piso e Marcgrave e uma
edição dos desenhos originais de plantas e animais preparadas pelos artistas
contradados por Nassau, que serviram de base para as xilogravuras da Historia
naturalis Brasiliuae, ver Teixeira (1983a, 1983b, 1995a, 1995b, 1995c, 1995d,
1995e).

7

Continua

Figura 26. Frontispício
da Historia naturalis
Brasilia (1648), onde
foram publicados os
tratados de Marcgrave
e Piso.
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Figura 27.
Comentário de Piso (1648:
48) sobre a manipuera.
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Figura 28.
Comentário de Piso
(1648) sobre a mandioca.
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Figura 29.
Comentário de Piso (1648) sobre a
mandioca (cont.).

Figura 30.
Comentário de Piso (1648)
sobre a mandioca (cont.).
198
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Figura 31.
Comentário de Piso
(1648) sobre a mandioca (concl.)
com figura da planta.

Figura 32.
Comentário de Marcgrave (1648)
sobre a mandioca.
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Figura 34.
Comentário de
Marcgrave (1648) sobre a
mandioca (cont.).

Figura 33.
Comentário de
Marcgrave (1648) sobre a
mandioca (cont.).
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Figura 35.
Comentário de
Marcgrave (1648) sobre a
mandioca (concl.).
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Linnaeus, Carolus (1707-1778). Para sua biografia e suas
obras, ver Blunt (1982) e Papavero (2001, 2004).
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Figura 36.
Carolus Linnaeus (1707-1778).
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Figura 37. Frontispício de Species plantarum de Linnaeus (1753).
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Figura 38. Página 1007 do livro Species plantarum de Linnaeus (1753), em que consta a
citação a Jatropha, comentada por Brunelli em seu trabalho sobre a mandioca.
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São atualmente conhecidas cerca de 100 espécies e quase 2000 variedades
do gênero Manihot (Euphorbiaceae), ao qual pertence a mandioca (Manihot
utilissima ). Algumas dessas espécies foram belamente representadas por Pohl,
em seu clássico Plantarum Brasiliae [Figs. 39-73]. Continua
9
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Figura 40.
Manihot sagittopartita
(seg. Pohl, s/d: pl. 15).

Figura 39.
Frontispício de Plantarum Brasiliae
de Pohl (s. d).
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Figura 41.
Manihot gracilis
(seg. Pohl, s/d: pl. 16).

Figura 42.
Manihot perenifolia
(seg. Pohl, s/d: pl. 17).
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Figura 43.
Manihot crotalariaeformis
(seg. Pohl, s/d: pl. 18).
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Figura 44.
Manihot longepetiolata
(seg. Pohl, s/d: pl. 19).
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Figura 45.
Manihot sparsifolia
(seg. Pohl, s/d: pl. 20).
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Figura 46.
Manihot anomala (seg.
Pohl, s/d: pl. 21).
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Figura 48.
Manihot aipi
(seg. Pohl, s/d: pl. 23).

Figura 47.
Manihot pruinosa
(seg. Pohl, s/d: pl. 21).
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Figura 50.
Manihot flabellifolia
(seg. Pohl, s/d: pl. 25).

Figura 49.
Manihot utilissima
(seg. Pohl, s/d: pl. 24).
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Figura 51.
Manihot pusilla
(seg. Pohl, s/d: pl. 26).
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Figura 53.
Manihot triphylla
(seg. Pohl, s/d: pl. 28).

Figura 52.
Manihot digitiformis
(seg. Pohl, s/d: pl. 27).
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Figura 54.
Manihot tenuifolia
(seg. Pohl, s/d: pl. 29).
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Figura 55.
Manihot tenerrima
(seg. Pohl, s/d: pl. 30).
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Figura 56.
Manihot heterophylla
(seg. Pohl, s/d: pl. 31).
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Figura 57.
Manihot caricaefolia
(seg. Pohl, s/d: pl. 32).
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Figura 59.
Manihot arcuata
(seg. Pohl, s/d: pl. 34).

Figura 58.
Manihot divergens
(seg. Pohl, s/d: pl. 33).
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Figura 61.
Manihot dalechampiaeformis
(seg. Pohl, s/d: pl. 36).

Figura 60.
Manihot violacea
(seg. Pohl, s/d: pl. 17).
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Figura 62.
Manihot tomentella (seg.
Pohl, s/d: pl. 37).

Figura 63.
Manihot cajaniformis
(seg. Pohl, s/d: pl. 38).
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Figura 64.
Manihot porrecta
(seg. Pohl, s/d: pl. 39).

Figura 65.
Manihot pubescens
(seg. Pohl, s/d: pl. 40).
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Figura 66.
Manihot sinuata
(seg. Pohl, s/d: pl. 41).

Figura 67.
Manihot cecropiaefolia
(seg. Pohl, s/d: pl. 42).
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Figura 68.
Manihot tomentosa
(seg.Pohl, s/d: pl. 43).

Figura 69.
Manihot cleomaefolia
(seg. Pohl, s/d: pl. 44).
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Figura 70.
Manihot paviaefolia
(seg. Pohl, s/d: pl. 45).

Figura 71.
Manihot pentaphylla
(seg. Pohl, s/d: pl. 46).
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Figura 75.
Frontispício de
Institutiones rei herbariae de
Tournefot (1700).

Figura 72.
Manihot varians
(seg. Pohl, s/d: pl. 47).
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Tournefort, Joseph Pitton de (1656-1708) [Fig. 74] (cf. Papavero,
Pujol-Luz & Bousquets, 2001: 121-125) publicou em 1700 Institutiones
rei herbaria, em que cita a mandioca, tendo ilustrado a flor e o fruto dessa
planta [Figs. 75-78].

10
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Figura 74.
Joseph Pitton de Tournefort
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Figura 75. Frontispício de Institutiones rei herbariae de Tournefot (1700).
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Figura 76. Frontispício do vol. 3 das Institutiones rei herbariae de Tournefort (1700).
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Figura 78.
Ilustração da flor e fruto da
mandioca nas Institutiones rei
herbariae de Tournefort.

Figura 77.
Página 658 das Institutiones rei
herbariae de Tournefort, com a
citação da mandioca (Manihot).
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Plukenet, Leonard (1641-1706) [Fig. 79], botânico inglês, publicou em
1696 o Almagestum botanicum, a que se refere Brunelli em seu artigo sobre o
rio Amazonas.

11

Figura 79.
Leonard Plukenet.
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Sloane, Hans (1660-1753) [Fig. 80] publicou em 1696 o Catalogus
plantarum quae in insula Jamaica sponte proveniunt, onde forneceu um
elenco de autores que escreveram sobre a mandioca na Anérica Latina nos
sécs. XVI e XVII [Figs. 81-85]. Em sua Voyage, de 1707 [Fig. 86] ilustrou
na prancha 85 [Fig. 87] a planta da mandioca e na prancha 141 [Fig. 88] a
raiz, como citado por Brunelli.

12
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Figura 80.
Sir Hans Sloane.
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Figura 81. Frontispício do Catalogus plantarum de Sloane (1696).
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Figura 82. Listagem dos autores que escreveram sobre a mandioca na América Latina, nos
séculos XVI a XVII, compiladas por Sloane em seu Catalogus plantarum (1696).
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Figura 83. Listagem dos autores que escreveram sobre a mandioca na América Latina, nos
séculos XVI a XVII, compiladas por Sloane em seu Catalogus plantarum (1696) (cont.).
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Figura 84. Listagem dos autores que escreveram sobre a mandioca na América Latina, nos
séculos XVI a XVII, compiladas por Sloane em seu Catalogus plantarum (1696) (cont.).

259

Figura 85. Listagem dos autores que escreveram sobre a mandioca na América Latina, nos
séculos XVI a XVII, compiladas por Sloane em seu Catalogus plantarum (1696) (concl.).
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Figura 86. Frontispício da Voyage de Sloane (1707).

261

Figura 87.
Planta de mandioca
(“cassada”; seg Sloane,
1707: pl. 85).

Figura 88.
Raiz de mandioca [Fig. 1, “cassada”, “exqua panem conficiunt Americani” (com a qual
fazem pão os americanos); seg.Sloane, 1707: pl. 141.
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“Cica” – Segundo Ferreira (1999: 467): “Do tupi = ‘pegajoso’ ”.

Sobre a viagem de La Condamine [Fig. 89] no Amazonas, no ano de 1743,
ver Papavero, Teixeira, Overal & Pujol-Luz, 2002: 305-314.
14

Figura 89.
Charles Marie de La Condamine.

Clique no texto para voltar ao tópico

264

265

Peixe-boi – Duas espécies estão presentes no Brasil: Trichechus inunguis
(Natterer, 1833) [Fig. 90], da bacia do rio Amazonas, e Trichechus manatus
Linnaeus, 1758, das Antilhas, cota da Venezuela, bacia do rio Orinoco e
Guianas até o litoral do Pará e daí para o sul (antigamente até pelo menos o
Espírito Santo. São mamíferos da ordem Sirenia, família Trichechidae.
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Figura 90. Peixe-boi (Trichechus inunguis (Natterer, 1833).
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“Torpedo” – Brunelli refere-se neste trecho ao poraquê (Electrophorus
electricus (Linnaeus, 1758), peixe gimnotiforme da fam. Electrophoridae
[Fig. 91].

16

Figura 91.
Poraquê (seg. Seba, 1758: pl. XXXIV, fig. 6).
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Numenium indicum [sic]. Brunelli errou em aplicar o nome de colhereiro
e esta ave. Trata-se na realidade do guará (Eudocimus ruber (Linnaeus, 1758)),
ave ciconiiforme da família Threskiornithidae [Fig. 92]. Numenius indicus
foi o nome dado a essa ave por Clusius [Fig. 93], em seu Exoticorum (1605:
366) [Fig. 94], e citado por Linnaeus na sinonímia de Scolopax rubra na 10ª.
edição do Systema Naturae (1758: 145) ou na sinonímia de Scolopax rubra na
13ª. edição da mesma obra (1767:241).
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Figura 92.
Guará (Mangal das
Garças, Belém, Pará).
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Figura 93.
Carolus Clusius (Charles de
l’Écluse) (1526-1609).

Figura 94.
Frontispício dos Exoticorum
de Clusius (1605).
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Candiru [Fig. 95] – Designação comum a várias
espécies de peixes siluriformes das famílias Cetopsidae e
Trichomycteridae. Sobre o candiru consultar Spotte (2002).
18

Figura 95.
Candiru (Alexandre Rodrigues Ferreira).
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tartaruga (outra espécie). Trata-se da tartaruga-do-amazonas, Podocnemis
expansa (Schweigger, 1812), réptil quelônio da fam. Podocnemidae [Fig. 96].
19

Figura 96.
Tartaruga-do-amazonas
(Podocnemis expansa
(Schweigger, 1812)).

Esta passagem do artigo de Brunelliu trata do jacaré-açu
(Melanosuchus niger (Spix, 1825)), réptil crocodiliano da
fam. Alligatoridae [Fig. 97].
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Figura 97.
Jacaré-açu (Melanosucgus niger
(Spix, 1825) (sef. Spix, 1825: pl. IV).
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Francisco de Orellana [Fig. 98] desceu o rio Amazonas em 15411542 (ver relato da viagem em Papavero, Teixeira, Overal & PujolLuz, 2002: 15-41).
21

Figura 98.
Francisco de Orellana.
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Mariuá - Em 1728, o carmelita frei Matias São Boaventura fundou a missão
de Nossa Senhora da Conceição de Mariuá (atual cidade de Barcelos, SA-21,
63-1a). Em 1739 foi construída a capela de São Caetano e em 1744 a de Nossa
Senhora de Santana. Em 1754, chegou a Mariuá o capitão-general Francisco
Xavier de Mendonça Furtado, para dar cumprimento ao tratado de limites
entre Portugal e Espanha, ali permanecendo por vários anos. Em 13.iv.1755 foi
criada a Prelazia Geral. Em 17.v.1758 foi instalada a Capitania de São José do
Rio Negro, com sede na Vila de Barcelos. Em 1791, passava a sede da capitania
para o lugar da Barra (futura Manaus), mas retornando a Barcelos em 1799. A
sede foi novamente para Barra em 1803. Em 1816, a mando do governador,
foram demolidos todos os edifícios existentes em Barcelos, à exceção do palácio,
da igreja e da provedoria. Em 1828, o Presidente da Província resolveu retornar
a Barcelos a Câmara. Em 30.iv.1876 foi criada a comarca de Barcelos, que,
em 1878, era transferida para Moura. Em 9.vi.1881 retornou a Barcelos a
sede da comarca, com os termos de Barcelos e Moura. Em 10.ix.1891, pela
Lei Estadual no. 10, era criado o município de São Gabriel da Cachoeira,
com território desmembrado de Barcelos. Em 28.xi.1930, pelo Ato Estadual
no. 45, era suprimido o município de Barcelos. Em 14.ix.1931, pelo Ato
Estadual no. 33, era porém restaurado o município de Barcelos, com território
desmembrado de Moura e mais o território do município de São Gabriel, que
lhe era anexado. Em 1935 foi desmembrado o território de São Gabriel, que
voltou a constituir um município. Em 31.iii.1938, Barcelos recebeu foros de
cidade. Em 1941 a comarca de Barcelos ganhava mais um termo: o de São
Gabriel. Em 13.ix.1943, pelo Decreto-Lei Federal no. 5812, Barcelos adquiriu
os distritos de Moura e Carvoeiro, passando a constituir-se de três distritos. Em
4.vi.1068, pela Lei Federal no. 54.499, Barcelos foi enquadrada como ‘Área de
Segurança Nacional’. Em 10.xii.1981, finalmente, pela Emenda Constitucional
no. 12, Barcelos perdeu os distritos de Moura e Carvoeiro, que passaram a
constituir o município de Moura.
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