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Cartaz alusivo a uma recepção à rainha Kapiolani e à princesa
Liliuokalani, na cidade de Boston, nos Estados Unidos, em maio de
1887 (Hoefer, 1985, p. 290).

Poster for queen Kapiolani and princess Liliuokalani’s reception in
Boston, USA, in May 1887 (Hoefer, 1985, p. 290).
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Um arquipélago perdido na vastidão do Oceano Pacífico, separado por dois milheiros
de milhas marinhas de qualquer continente ou ilha maior, com montes vulcânicos mais
altos que o Etna e o Pico de Tenerife, cobertos de neve eterna em plena zona tórrida e
semeados de crateras enormes em atividade permanente; um grupo de ilhas cingidas
por recifes de coral e mares com abismos quase insondáveis, hospedando plantas e
animais desconhecidos no resto do mundo, habitadas por um povo de índole amável,
de língua e de costumes originais devidos a séculos de isolamento rigoroso; uma região
dotada de um clima delicioso e de uma natureza cheia de encantos, com serras fantásticas,
rochedos abruptos, cascatas grandiosas, vales profundos, baías lindas e praias formosas,
em cujas vistas pitorescas se combinam as belezas do mar e das montanhas – o que
poderá haver de mais sedutor para um naturalista apaixonado da sua ciência e entusiasta
de viagens e explorações?

Tudo isso, e muito mais, encontra-se no arquipélago do Havaí, ou Ilhas Sandwich,
que tive a boa fortuna de habitar, percorrer e estudar por muitos meses – e, por isso,
julguei apropriado escolher para assunto desta modesta comunicação um esboço rápido
das impressões e observações interessantes que aguardam o visitante dessas longínquas
paragens.

As ilhas Sandwich estão situadas ao norte do Equador, a uma latitude que varia de
18o50’ a 22o30’ e a uma longitude que se estende de 154o30' até 161o a oeste de
Greenwich, ocupando uma das regiões mais isoladas das zonas habitáveis. Sua extensão
total equivale a pouco menos de 20 mil quilômetros quadrados, isto é, um pouco mais
do que a décima quinta parte do nosso estado1 e pouco menos da metade da Suíça. A
população dessas ilhas, em 1890, era de 90 mil habitantes, sendo a densidade igual à
do estado de São Paulo. A ilha do Havaí, só, representa mais da metade da superfície,
mas menos da terça parte da população. Em importância, cede muito à ilha de Oahu,
onde está situada Honolulu, capital e porto principal, com mais ou menos 20 mil
habitantes. As outras ilhas de maior importância são Maui e Kauai. A Ilha de Molokai,
excluída a parte em que se acham recolhidos perto de mil leprosos, é pouco habitada, e
o mesmo se pode dizer da ilha Lanai.

Fora dessas ilhas maiores ainda há algumas menores, sem importância alguma, que
por vezes pertencem a um só dono.

Os pontos dominantes da ilha do Havaí são os três vulcões, Mauna Kea, Mauna Loa
e Hualalai, que, unidos pela base, constituem toda a ilha. O Mauna Kea (em português,
“Monte Branco”), com a altura de 4.253 metros, é pouco inferior ao seu homônimo nos

Havaí, arquipélago distante*

Dr. Adolpho Lutz

* Conferência realizada em São Paulo, sem data. Trabalho inédito. Originais datilografados e
revistos por Gualter Adolpho Lutz. BR. MN. Fundo Adolpho Lutz, pasta 244, maço 4. [N.E.]
1 Refere-se a São Paulo. [N.E.]



356 ADOLPHO LUTZ — OBRA COMPLETA Vol. 1 — Livro 2

Alpes europeus e está coroado com uma touca de neve eterna. O Mauna Loa, o “Monte
Comprido”, tem no seu cume de 4.128 metros a cratera de Mokuaweoweo e, no flanco,
a uma altura de 1.200 metros, o célebre Kilauea, com o seu lago de fogo. O Hualalai,
vulcão já extinto, apesar de seus 2.400 metros de altura, parece sem importância ao
lado de seus companheiros gigantescos.

A ilha de Maui compõe-se de duas penínsulas, das quais uma é formada unicamente
por um cone vulcânico, rivalizando em altura com o pico de Tenerife. Chama-se Halakalá,
ou “Casa do Sol”, e termina numa cratera de dimensões enormes, hoje extinta, mas de
formação comparativamente recente.

A outra parte da ilha é muito menor, e as suas montanhas, de menor altura, apresentam
formas mais recortadas, o que mostra que foram submetidas por muito mais tempo à
ação das influências atmosféricas, que destruíram todos os vestígios de uma cratera
terminal. Podemos por isso concluir que é muito mais antiga do que o cone do Halakalá,
ao qual está ligada apenas por um istmo baixo e estreito.

A ilha de Molokai é formada por um espigão que, no seu ponto culminante, tem uma
altura de 1.500 metros. Apresenta de um lado um declive gradual e suave até o mar; do
outro lado, cai em precipícios vertiginosos. Por este lado há um só caminho, que desce
por uma vertente quase perpendicular de 800 metros de altura, conduzindo à colônia
dos leprosos, situada entre o mar e a serra. Esta passagem é conhecida pelo nome de
Pali de Molokai.

Na ilha de Oahu existem duas serras paralelas, das quais a mais antiga é, ao mesmo
tempo, mais curta e mais elevada. Chama-se Serra de Kahala e seu ponto dominante, de
mesmo nome, tem uma elevação de 1.200 metros. A serra principal, que atravessa a ilha
toda em sentido longitudinal, atinge 900 metros apenas na montanha de Konahuanui,
mas nem por isso é muito imponente e grandiosa, lembrando as montanhas do Rio de
Janeiro. A sua disposição geral repete aquela das montanhas de Molokai e a única
passagem praticável principia em Honolulu, segue pelo vale de Nuuanu e termina na
“Pali” do mesmo nome, que tem 400 metros de altura. O ponto mais alto dessa passagem
tem vistas extremamente pitorescas, e a descida do outro lado, cortada em uma parede
quase vertical, representa uma obra importantíssima de engenharia.

No alto das montanhas de Oahu não há crateras terminais. Supõe-se que aqui, como
em Molokai, metade desabou no mar, enquanto o resto foi de tal modo carcomido e
transformado pela erosão que desapareceu todo vestígio da boca vulcânica. Todavia, a
direção das camadas de lava permite localizá-las aproximadamente – e uma destas, que
certamente foi enorme, deve ter ocupado um lugar perto da Pali de Nuuanu. Se não há
mais crateras terminais, todavia existem vários cones eruptivos de tufa que não produziram
correntes de lava. Conheço uns oito, todos interessantes e alguns verdadeiramente
grandiosos, como o chamado “Punchbowl”, que – com 150 metros de altura – domina
a cidade de Honululu. É de fácil acesso, seja a pé, seja a cavalo ou em carro, utilizando
uma excelente estrada de rodagem que serve de passeio agradável para os habitantes
da capital, reservando-lhes uma vista lindíssima. A cratera é muito vasta, mas chata e um
pouco apagada. Em compensação, a montanha de Erihi, geralmente conhecida pelo
nome de “Diamond Head”, erguendo-se com paredões quase perpendiculares,
imediatamente sobre a praia, tem no seu interior a cratera mais perfeita, em forma de
circo, com o fundo completamente chato e paredes altas, talhadas quase a pique. Atinge
uma altura superior a 200 metros.
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A ilha de Kauai é a mais afastada do Havaí e ao mesmo tempo a mais isolada. O
canal que a separa de Oahu é o mais largo do arquipélago e é preciso uma noite para
passá-lo. A ilha, que é quase circular, tem um pico central, o Waialeale, que atinge uma
altura estimada em mais de 2 mil metros. Poderia chamar-se “a montanha invisível”,
porque está sempre escondida por nuvens e me afirmaram que pode passar um ano sem
que se veja o cume. O que é certo é que não consegui vê-lo durante a minha estada na
ilha. O cume é quase inacessível por causa das matas extensas e alagadiças que cobrem
a montanha, onde existe grande quantidade de gado em estado selvagem.

Essa ilha é muito rica em pontos interessantes e pode ser visitada facilmente, porque
quase todo o litoral está habitado e cultivado. A cultura de cana, que também está
desenvolvida nas ilhas Havaí, Maui e Oahu, aqui está no seu auge, e os resultados
alcançados são melhores que em qualquer parte do mundo. A abundância de água que
serve para a irrigação contínua, a fertilidade do solo vulcânico e o clima quente e seco
que reina em uma parte da ilha combinam-se para aumentar a produção. As plantações
numerosas estão nas mãos de estrangeiros cultos e hospitaleiros, cujas habitações
oferecem um conforto que causa surpresa. Uma dessas plantações, chamada Koloa,
está situada no meio de um grupo de pequenas crateras há muito extintas; uma delas foi
até adaptada, de modo que hoje serve como caixa d’água para o encanamento de
irrigação. Uma outra plantação, estabelecida há quinze anos com uma despesa de 25
mil contos, tem um encanamento que pelo tamanho e extensão se parece com o nosso
da Cantareira, mas atravessa gargantas separadas por espigões de altura superior à da
Serra da Cantareira e, durante sua construção, deu lugar a um salto artificial de aspecto
imponente.

Existem também nessa ilha algumas quedas d’água justamente célebres. Em geral,
nessas ilhas, cada uma das inúmeras gargantas tem as suas cachoeiras e saltos; depois
de chuvas abundantes aparecem outras, de existência efêmera. As mais imponentes, no
entanto, encontram-se nas ilhas Havaí e Kauai. Atingem alturas enormes e há uma com
quase 500 metros de queda livre.

Há um rio, em Kauai, que se chama Waialua, ou “duas águas”, pois é formado pela
confluência de dois rios de tamanho igual. Correm no fundo de gargantas profundas,
nas quais se precipitam por saltos de 60 metros de altura. Depois de ter admirado uma
delas e continuando o seu caminho por mais uns vinte minutos, o viajante tem a surpresa
de encontrar outro salto, igual nas suas dimensões, mas diferente na  aparência detalhada.

Os rios dessas ilhas, e principalmente estes de Kauai, oferecem um perigo singular
para o viajante desprevenido. São as areias movediças que se encontram nas suas barras.
Para atravessá-las, onde não há ponte, é preciso penetrar o mais longe possível no mar.
Já as praias de areia de coral são geralmente muito seguras e agradáveis para nelas viajar.
Parecem-se muito com a Praia Grande, perto de Santos, e, como lá, costuma-se, em
certas ocasiões, deixar os animais entrar no mar, para apanharem a areia molhada e por
isso mais compacta.

Perto de uma dessas praias, situada do lado seco da ilha, observa-se um fenômeno
curioso e interessantíssimo. É a existência quase constante de uma miragem ou fata
morgana. Há lá uma planície arenosa e coberta de grama, sem a menor elevação ou
sombra, onde o sol bate todo o dia, com muita força. De um certo ponto para diante,
costumam aparecer ao viajante lagoas completamente distintas, como se pode comprovar
por meio de fotografias. Mas, conquanto ele continue a caminhar, nunca alcançará a
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água, e, se depois de um certo tempo, ele se vira, percebe a água também no caminho
que percorreu. Finalmente, desaparece a água que vê à frente, mas ainda continua algum
tempo no caminho já percorrido, até que ele tenha saído completamente da zona. O
gado, que sempre pasta nessas paragens, parece refletido na água ilusória, e o mesmo
acontece em certos pontos com uma ilha vizinha. A ilusão é tão completa que a distinção
é impossível. Conta-se que um habitante dessas regiões, tendo mostrado a um visitante
uma suposta água de miragem, ficou muito surpreendido ao verificar que, desta vez, a
água era real e molhada, porque era devida a chuvas prévias, extraordinariamente
abundantes. Ninguém pode, porém, aproximar-se o bastante da água de miragem para
fazer uma comparação com a água real.

Tendo falado das ilhas, convém também dizer algumas palavras sobre o mar que
cinge as suas costas e que só raras vezes se perde completamente de vista. Os canais, ou
braços de mar, que separam as diversas ilhas variam em largura entre 20 e 150 quilômetros
e são relativamente rasos. As montanhas altas, que caracterizam a maior parte dessas
ilhas, permitem, em tempo claro e de pontos favoráveis, avistar as ilhas vizinhas, e até
bastante bem, quando os canais não são tão largos como os que separam Oahu das
terras em volta. Desta ilha, com tempo claro, podem-se avistar as montanhas de Molokai
e as mais altas de Maui, mas nunca me foi possível observar alguma coisa de Kauai.

O comércio entre as ilhas, que é bastante ativo, faz-se hoje por meio de pequenos
vapores, cuja construção sólida resiste ao furor dessas águas, quase sempre agitadas
pelos ventos alísios, que lá chegam depois de um curso livre de qualquer obstáculo por
muitos centenares de léguas. As correntes que seguem as praias opostas das ilhas se
encontram nesses canais, e neles produzem um movimento irregular, especial e célebre
por sua faculdade de produzir enjôos até em pessoas que se julgam perfeitamente imunes.

O desembarque, que muitas vezes se faz em ancoradouros abertos, é às vezes
dificílimo e até perigoso, mas os acidentes não são freqüentes graças à grande prática e
perícia dos marinheiros, os quais não admitem a existência de obstáculos sérios, em
condições que impressionam os menos acostumados, por perigosíssimas. Quando o
estado do mar proíbe o uso das escadas, faz-se uso de cadeiras presas por cabos, para
descer os passageiros. Em um ponto, onde a costa termina em rochedos perpendiculares
muito altos, o desembarque se faz por meio de um guindaste. Este, geralmente, é movido
a vapor, mas às vezes, quando se trata de um serviço passageiro, o trabalho é feito por
mão de homem. Conta-se que um dia chegou lá um deputado conhecido por suas
dimensões, tão extraordinárias, que os dois japoneses pequenos e magros, que deveriam
tocar o mecanismo, não podiam equilibrar o peso do homem. A máquina tocou para
trás, e o infeliz tomou um banho, o que talvez não tivesse tido inconveniente sério não
fosse o medo de que os tubarões, freqüentíssimos nessas paragens, pudessem querer
aproveitar-se da situação para cometer um atentado contra a sua corpulência tentadora.
Depois dessa experiência, sempre mandaram três homens, quando o deputado estava
na lista.

A elevação submarina – que liga essas ilhas entre si – prolonga-se muito além da ilha
Havaí e, nesse banco extenso, ainda existem vários recifes e ilhas diminutas, de acesso
difícil, onde as aves marinhas fazem criação e deixam depósitos de guano, os quais são
explorados de vez em quando.

Em contato imediato com esse banco submarino encontram-se abismos, nos quais a
sonda desce por mais de cinco quilômetros, de modo que, entre essas profundidades e
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as culminâncias da ilha do Havaí, existe um desnível que alcança quase dez quilômetros.
Essas depressões, de cuja fauna apenas se conhecem umas poucas amostras, explicam-
se pela subsidência do solo, devida à grande quantidade de matérias derretidas e
expelidas pela ação vulcânica. São encontradas também perto de outras ilhas, que devem
sua existência à  mesma força.

O arquipélago – que hoje se apresenta como grupo harmonioso – não nasceu de
uma vez, nem na forma atual. Como mostram os estudos geológicos e botânicos, a força
vulcânica intermitente progrediu de Kauai em direção a Havaí seguindo duas fendas
vulcânicas cujo curso paralelo é indicado pela posição das ilhas e montanhas. Na
formação de Oahu, Molokai e Havaí, bem como de Kauai, participaram ambas.

A elevação dessas massas colossais no meio do maior oceano só pode se explicar
por uma série de erupções enormes e prolongadas, mas, destes espetáculos grandiosos,
somente as últimas e menos importantes cenas foram presenciadas por criaturas humanas.
As suas proporções mal podem adivinhar-se pelos efeitos ainda existentes. Os últimos
restos dessa ação, que ainda se manifesta nas bocas vulcânicas do Havaí, nos dão uma
idéia do modo, comparativamente calmo mas absolutamente irresistível, pelo qual a
lava saiu das entranhas da terra, amontoando-se debaixo das águas do oceano até alcançar
a superfície, e de como esses rios ígneos, caudalosos, correndo sem interrupção por
longos períodos, chegaram a formar esses enormes domos vulcânicos que não são picos
ou cones de fragmentos amontoados, mas apenas redomas chatas, erguidas sobre bases
enormes e resultantes da efusão de massas semifluidas e viscosas. As serras denteadas
de hoje são apenas restos diminutos dessas abóbadas enormes, das quais grande parte
se afundou outra vez no mar de que saiu, deixando nas linhas de fratura precipícios
colossais, enquanto os restos das crateras terminais ficaram apagados pelas forças erosivas
das influências atmosféricas. Desapareceram as camadas superiores, levadas pelas águas
que cavaram gargantas profundamente sulcadas entre espigões íngremes, terminando
na extremidade superior em paredões, dos quais as águas se precipitam em quedas
vertiginosas.

Podemos formar uma idéia dessas forças, cuja ação ainda continua; se, porém,
procuramos fazer um juízo sobre o tempo necessário para essa obra imponente de
construção e demolição sucessiva, falta-nos todo termo de comparação com as alterações
que se observam no limitado período de uma vida humana.

As elevações submarinas de origem vulcânica servem de base para os recifes de
coral, que formam uma cinta protetora pouco distante das praias, onde um declive suave
realiza as condições naturais necessárias para os zoófitos produtores de coral, que só se
desenvolvem em determinados níveis. Não é raro encontrar-se, em terra firme e muito
acima do nível do mar, formações coralinas extensas, o que indica claramente que esses
terrenos têm sido elevados, retrocedendo o mar que banhava os corais. Em outros pontos
a profundidade dos depósitos calcários indica um estado de subsidência gradual que foi
acompanhado pelo crescimento vertical dos recifes. Essas alterações de nível – facilmente
explicáveis em territórios vulcânicos – aparecem também na formação das costas. As
pedras calcárias coralinas representam nessas ilhas a única formação não vulcânica, e
forneceram o material para a construção de muitas casas e, principalmente, para o
macadame excelente de algumas estradas de rodagem, as quais servem de passeio para
os carros particulares, aliás numerosíssimos em Honolulu e geralmente conduzidos pelos
próprios donos. A areia alva das praias também resulta da desagregação dos corais,
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cujos recifes servem de proteção contra os tubarões, quando se toma banho nessas águas
temperadas, onde se pode demorar por horas sem sentir frio.

As pedras vulcânicas, pelo menos na capital, não são aproveitadas para construções.
Servem apenas para muros de divisão e para fechar enseadas pouco profundas,
transformando-as em grandes viveiros, onde se pode pescar em qualquer tempo, com
esperança de um bom resultado. Creio que foram aproveitadas, também, na construção
dos “heiaus”, ou templos antigos, mas as casas dos indígenas são feitas de uma espécie
de capim arranjado de modo a fazer paredes perfeitas. As casas dos estrangeiros são, em
sua maior parte, feitas de madeira importada, proveniente de grandes pinheiros do litoral
do Pacífico na América setentrional, conhecidos como sequóias, ou Wellingtonia
gigantea, árvores que podem alcançar 120 metros de altura e seis metros de diâmetro.

Sob influência da umidade necessária, as lavas antigas se transformam em terra
fertilíssima, muito parecida com a nossa terra roxa. As formações vulcânicas às vezes
apresentam a forma cristalina colunar do basalto, mas geralmente as pedras são amorfas,
de cor parda e dotadas de muitas cavidades pequenas, devidas à inclusão de gases ou
vapores desprendidos no tempo em que tiveram consistência fluida.

Os terrenos vulcânicos, apresentando muitas fendas, absorvem grande quantidade
de água, a qual pode, em condições apropriadas, ser recuperada por meio de poços
artesianos. Estes são de uso corrente nas ilhas e dão ótimos resultados, servindo para a
irrigação de muitas plantações.

Não é raro, tampouco, encontrarem-se grutas e túneis em lugares abandonados por
correntes de lava ou minados pela infiltração da água.

Onde a lava atinge o mar podem surgir cavidades em forma de funil, nas quais as
ondas entram com muita força, para saírem em forma de colunas d’água bastante
elevadas. Outras vezes, observa-se a formação de arcos naturais. Os efeitos da ressaca
nas praias e rochedos do litoral exposto ao vento são muitas vezes grandiosos, mas sua
ação é menos destrutiva que a da água doce das precipitações atmosféricas.

Ocorre aqui dizer algumas palavras a respeito do clima e das condições
meteorológicas dessas ilhas, que apresentam variações e contrastes muito interessantes.
A temperatura média em relação com a posição geográfica é bastante parecida com a
do Rio de Janeiro, mas a sua distribuição é totalmente diversa. A diferença das estações
é pouco marcada, e quase não se conhecem temperaturas extremas; há, verdadeiramente,
um verão perpétuo, pelo menos na zona do litoral, onde a capital está situada. O calor,
durante o dia, é bastante, mas não se faz sentir tanto porque há sempre uma viração,
devida aos ventos alísios, cuja força é, entretanto, diminuída pela serra quando interposta;
além disso, o uso geral de roupa apropriada ao clima ajuda muito a diminuir o efeito da
temperatura, elevada durante o dia. É à noite que esta se torna verdadeiramente deliciosa
e, quando há luar, tanto os passeios de carro como os concertos nos jardins públicos e
até mesmo os banhos de mar são muito agradáveis. Pode-se ficar sentado por horas ao
ar livre, sem sentir frio ou recear conseqüências desagradáveis. Procurando nas montanhas
uma elevação de 500 a 600 metros, encontram-se, também durante o dia, temperatura
deliciosa, um ar fresco e puro, uma vegetação viçosa e panoramas lindíssimos. Até a
chuva, que não é acompanhada de frio, parece agradável nessas alturas.

Esse clima, contudo, é muito modificado pelas condições locais e os contrastes,
observados entre lugares pouco distantes e situados na mesma elevação, causam
verdadeira surpresa ao visitante recém-chegado. É preciso levar em conta que os ventos
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alísios, que sopram durante três quartos do ano, atingem as ilhas cheios de força e
carregados de umidade. Galgando as serras, essas correntes de ar são resfriadas e despejam
enorme volume d’água, causando, em muitos lugares, médias anuais de chuva
completamente extravagantes. Assim, na ilha do Havaí, no distrito de Hilo, a média é
calculada em 4 para 5 metros, de modo que nesta zona se pode dispensar a irrigação
artificial das plantações de cana, usada em todo o resto das ilhas. Conforme a altura das
serras e a diminuição consecutiva da temperatura, essa perda d’água durante a passagem
das montanhas torna-se mais ou menos considerável, e, subindo outra vez a temperatura,
na descida, o ar pode tornar-se muito seco se os montes forem bastante altos e extensos.
O mesmo se dá na ilha de Oahu, onde essas correntes, em parte, encontram uma segunda
serra ainda mais elevada, de modo que chegam do outro lado completamente esgotadas
de umidade. Nesses lugares a vegetação torna-se xerofítica, e certas plantas introduzidas,
como Opuntias, Agaves, Fourcroyias e a Acacia farnesiana, tomam o lugar ocupado por
outras plantas na zona úmida. Há períodos longos de seca, porque só chove quando o
vento muda de rumo. Assim, encontrei a maior parte da Ilha de Molokai num estado
que lembrava o que se observa em São Vicente, uma das ilhas do Cabo Verde, onde às
vezes há anos sem uma só chuva forte. O mesmo, segundo me afirmaram, dá-se em
Waianae, onde a corrente dos ventos alísios só chega depois de ter transposto as duas
serras da ilha de Oahu. No vale de Nuuanu, a quantidade de chuva diminui à medida
que se chega mais perto de Honolulu. A menos de duas léguas, a diferença é enorme, e
mesmo o quarto de légua que separa um subúrbio do porto de Honolulu já produz uma
diferença bem sensível. Nessa zona, as chuvas são quase horizontais, sendo levadas
pelo vento que segue as encostas das montanhas. É freqüentíssimo observar-se fortes
pancadas de chuva com céu azul e sol resplendente, e compreende-se como estas
condições são favoráveis à formação do arco-íris, que bem poderia  figurar nas armas da
cidade de Honolulu, visto que durante longos períodos pode ser avistado todos os dias
do lado das montanhas, principalmente nos vales de Kalihi e Manoa. Num só ano, vi
três vezes arco-íris lunares bem distintos, em oposição à lua e com as cores perfeitamente
visíveis, embora um tanto pálidas. Com observações sistemáticas poderia tê-los visto
muito mais vezes, não obstante ser considerado em outras regiões um fenômeno muito
raro.

A Colônia dos Leprosos em Molokai, situada do lado do vento, tem um clima úmido
e muito mais frio que Honolulu. Não há árvore que resista ao vento, com exceção de
algumas casuarinas. Na própria capital, em dois anos apenas, presenciei por três ou
quatro dias uma queda de temperatura bastante acentuada, a ponto de produzir uma
impressão desagradável. Naquela ocasião, completamente excepcional, o Haleakala se
apresentou com muita neve.

Subindo às montanhas elevadas, encontram-se, naturalmente, temperaturas mais frias,
e, na expedição de Wilke ao cume do Mauna Loa, tanto os indígenas como os
marinheiros sofreram bastante com a neve e o frio. No cume do Haleakala, antes de
levantar o sol, encontrei temperatura bem baixa, causando impressão desagradável; mas
logo depois ficamos completamente à vontade sob os raios de sol. Esse frio não se compara
com aquele que sofri 600 metros mais abaixo, na fazenda do Itatiaia, em ocasião
semelhante. As ilhas do Havaí ficam fora da zona dos ciclones, e o grande furacão que
destruiu tantos navios no porto de Ápia, nas Ilhas Samoa, lá só provocou uma ventania
forte. As trovoadas são raras, pelo menos na ilha de Oahu.
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É chegado agora o momento de fazer uma descrição das maiores maravilhas dessa
região, que propositadamente reservei para o fim. São essas o Kilauea e o Haleakala,
ocupando, respectivamente, o primeiro lugar entre os vulcões ativos e extintos. Enquanto
a ascensão ao Mauna Loa ainda hoje se faz com muita dificuldade, a viagem para o
Kilauea, embora comprida, é muito fácil, sendo feita em veículos como os que se usavam
antigamente para subir a Petrópolis. No fim da viagem encontra-se um hotel confortável
e todas as informações necessárias, como também há sempre companheiros de viagem.
Pode-se visitar a cratera tanto de dia como à noite, sendo isso indispensável para obter
uma impressão correta.

O aspecto e as condições de atividade do vulcão estão sujeitos às maiores
modificações; contudo, há nessas mudanças algumas linhas bastante fixas, que podem
servir de orientação. A principal é o circuito da cratera exterior, que parece ter sido
respeitada desde 1840. Alcança-se a pequena distância do hotel e obtém-se logo uma
vista da depressão total, que, pelas suas formas e dimensões, difere bastante da idéia
corrente que temos de uma boca de vulcão. É uma bacia extensa, de forma oblonga,
escavada num terreno bastante chato. A circunferência total é estimada em 12,5
quilômetros e o diâmetro maior tem cerca de 5 quilômetros. A profundidade da cratera,
na ocasião da minha visita, era estimada em 300 metros, havendo uma plataforma
marginal 200 metros abaixo da superfície.

Uma vez alcançado o fundo da bacia, segue-se por mais de meia légua sobre um
plano de lava, preta e brilhante, cuja crosta superficial se quebrava debaixo dos pés.
Toda essa superfície já esteve em fusão simultânea ou foi minada pelo fogo subterrâneo;
mais tarde, porém, esse fogo se concentrou em certos orifícios menores, dos quais corria
lava ou saíam vapores. Além disso, havia geralmente um número variável de lagos de
lava derretida; por ocasião da minha visita, limitava-se a um, que tinha um diâmetro de
300 metros e ocupava o fundo de um poço com paredes verticais de 90 metros de altura
e 330 metros de diâmetro. Pouco antes, tinha-se esvaziado completamente por motivo
de alguma erupção submarina, deixando um poço vazio, estimado em 300 metros de
profundidade, que depois se encheu gradualmente de lava até chegar ao nível atual.
Havia somente poucos dias que se tinha feito a primeira descida ao poço novo, e os
primeiros exploradores estavam prontos para repeti-la. Juntei-me a eles, sob minha
exclusiva responsabilidade; mas recusaram o acompanhamento de uma senhora que
estava muito disposta a essa tentativa. A descida não apresentou grandes dificuldades,
havendo apenas o perigo de ser ferido por uma das pedras soltas e, muitas vezes, mal
equilibradas. Chegando ao fundo do poço, tinha-se de subir outra vez uns 5 a 6 metros
para alcançar os bordos do lago de lava.

Enquanto o vento fosse calmo ou soprasse em direção favorável, podia-se chegar até
a borda, mas, quando mudava de direção, era preciso fazer uma retirada precipitada
por causa do calor e dos vapores sulfurosos que se desprendiam da superfície
incandescente. Não havia fumaça ou nuvens de vapores impedindo a visão, como se
costuma encontrar no Vesúvio; pelo contrário, viam-se perfeitamente os repuxos de lava
em estado de ebulição que, do outro lado, se elevavam a uma altura de 5 a 6 metros e
cujas gotas, soltas, o vento fiava em fios finos de vidro vulcânico, amarelo, conhecido
pelo nome de “cabelos de Pele”, considerada como deusa do fogo e padroeira dos
vulcões. Esses cabelos encontravam-se por toda parte, tanto no fundo como nas paredes
do poço, flutuavam no ar e introduziam-se pelas aberturas do colarinho e dos punhos,
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produzindo sensações irritantes. A superfície do lago era coberta por uma crosta escura
e apresentava muitas fendas, pelas quais surgia lava líquida. Esta também transbordava
nas margens, em pequenos rios, que depressa se resfriavam na superfície, cobrindo-se
por uma crosta, debaixo da qual se conservava a lava em estado de fusão. Era preciso
evitar cuidadosamente esses lugares, fazendo uso de um bastão, com o qual também se
podia tirar a lava fresca, que se assemelha à do Vesúvio. O chão era quente e minado
por cavidades, no fundo das quais ainda existiam os restos da lava que as tinha enchido.
Havia um ruído de ebulição contínua, proveniente do lago, porém não era muito forte.
Tendo satisfeito nossa curiosidade, voltamos para o hotel, visitando outra vez o lago ao
escurecer para gozar o efeito produzido nas trevas. À medida que aumenta a escuridão,
acentua-se o brilho da lava incandescente dos repuxos e rios bem como o das ondas de
lava que sobem pelas fendas. Às vezes, um pedaço da crosta se quebra e afunda, sendo
o lugar ocupado por lava fresca, mas esta pouco tarda em cobrir-se com uma crosta
nova. O aspecto total é grandioso e imponente, mas o seria muito mais se essa crosta
escura não se formasse com tanta rapidez na superfície da lava em contato com o ar.

A atividade observada nessa ocasião corresponde a um período bastante calmo.
Existem muitas observações de maior número de lagos de fogo, havendo até seis ao
mesmo tempo. Um deles, situado na cratera Halemau, já carregou uma ou duas ilhas
por muito tempo. A lava não transbordou mais pela margem superior, mas várias vezes
desapareceu pelo fundo, deixando poços enormes com as paredes negras; nessas
ocasiões, podem observar-se erupções de lava em pontos bastante distantes, mas menos
elevados. Freqüentemente, produzem-se até debaixo do mar, cujas águas tornam-se
quentes, havendo grande mortandade de peixes.

As crateras de Kilauea e de Mokuaweoweo, no alto de Mauna Loa, distam apenas
cinco léguas, mas são em geral completamente independentes. O último vulcão mostra
uma atividade mais intermitente, mas teve, por muitas vezes, erupções grandiosas,
projetando enormes colunas de lava. Em 1880 e 1881 a lava correu por meses, fazendo
um caminho de oito léguas, muito devagar, de tal modo que um homem a cavalo podia
acompanhar a corrente. Chegou perto da cidade de Hilo, que ficou ameaçada, e, como
todas as rezas nas igrejas não dessem resultado, uma princesa indígena foi escolhida
para oferecer um porquinho à deusa Pele. Este foi deitado na própria cratera, por julgar-
se esse o caminho mais rápido. Parece que chegou ao seu destino; pelo menos os
indígenas atribuíram a essa oferenda o fato de a lava ter parado na vizinhança imediata
de Hilo. Essas correntes de lava são expelidas sem muitos fenômenos explosivos, mas de
um modo suave e contínuo. Contudo, têm uma força irresistível enquanto se conservam
bastante líquidas, e por seu calor queimam as matas e fazem secar os rios por cujos leitos
seguem, formando cachoeiras de fogo.

No Kilauea deu-se, em 1789, um fato curioso que se parece absolutamente com a
catástrofe de St. Pierre, na Martinica. A narração feita por algumas testemunhas e publicada
por Dibble corre assim:

O exército de Keoua, um dos chefes de Havaí, sendo perseguido por Kamehameha,
achava-se na ocasião perto do Kilauea. Por duas noites tinha havido erupções com
expulsão de pedras e cinzas. O exército de Keoua se pôs em caminho em três companhias
diferentes. A vanguarda não tinha prosseguido muito quando a terra principiou a tremer
e agitar-se debaixo deles, tornando impossível a permanência em pé. Logo se avistou
uma densa nuvem escura saindo da cratera e, quase ao mesmo tempo, principiou no
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céu o retumbar do trovão e o cintilar dos relâmpagos. A nuvem continuou a ascender e
a estender-se em redor até que toda a região ficou coberta e envolvida, e a luz do dia
inteiramente apagada. Essa escuridão era tanto mais terrível quanto se tornava manifesta
pelo brilho tremendo de torrentes de luz vermelha e azul, resultantes da ação combinada
e variável dos fogos do poço vulcânico e dos relâmpagos do céu. Logo surgiu um grande
volume de areia e cinzas, que eram lançadas a uma altura enorme e recaíam em chuva
destruidora, muitas milhas em redor. Alguns da primeira companhia morreram queimados
pela areia, e todos experimentaram uma sensação de sufocamento. A retaguarda, que,
na ocasião, estava mais perto do vulcão, pouco sofreu e, tendo passado o terremoto e as
chuvas de areia, andou depressa para felicitar os companheiros por terem escapado a
um perigo tão iminente. Qual não foi, porém, sua surpresa e consternação ao achar a
companhia do centro transformada em uma coleção de cadáveres. Alguns estavam
deitados, outros sentados, tendo abraçado na sua agonia as mulheres e filhos como para
despedir-se. À primeira vista, davam a impressão de vida e pareciam parados para
descansar; foi só depois de chegar mais perto e tocá-los que os outros conheceram a
realidade.

Alguns dos narradores examinaram os cadáveres e afirmaram que estavam todos
queimados, mas apenas superficialmente, sem lesões mais profundas.

Existe, perto do vulcão grande, uma cratera extinta com o nome de Kilauea-icti, ou
“Kilauea pequena”, que está ligada à cratera principal do mesmo modo que a enseada
de Botafogo está ligada à cidade do Rio de Janeiro. Tem profundidade de cerca de 300
metros e diâmetro entre 800 e mil metros, constituindo um poço enorme e muito regular,
com paredes quase perpendiculares. É alcançada por um caminho, passando por uma
mata baixa onde nada prepara o viajante para o espetáculo imponente oferecido por
esse poço vulcânico gigantesco que, de repente, se abre diante dele. Não conheço outra
obra da natureza ou da mão do homem que se possa comparar com essa depressão
regular, na qual caberia perfeitamente a torre Eiffel. Considero-a uma das coisas mais
curiosas que já vi.

Há, também perto do hotel, uma espécie de solfatara de onde, por umas fendas na
pedra vulcânica, saem vapores quentes e formam-se incrustações de enxofre sublimado.
Gozam da fama de curar moléstias de pele, e, por isso, foram construídos quartinhos
fechados, nos quais essas emanações são aproveitadas para banhos de vapor. Contudo,
depois de algum tempo de funcionamento regular, o Kilauea fez uma brincadeira de
mau gosto, elevando repentinamente a temperatura desses vapores de sorte que os
doentes, sentindo-se queimados, soltaram gritos e tiveram de fugir sem mais cerimônia
de seus quartinhos de banho. Depois desse escandaloso abuso de confiança, o Kilauea2

foi privado do direito de tratar doentes.
Depois da maior boca de fogo ativa, resta-nos considerar rapidamente a maior cratera

extinta, cujas dimensões são muito mais vastas ainda. Quando o viajante alcança o alto
do Haleakala, que, do lado do mar, apresenta um declive contínuo e bastante suave
com 3 mil metros, a vista mergulha num vale de 770 metros de profundidade. Este se

2 A história das erupções do Kilauea acha-se muito bem exposta num livro do geólogo
norte-americano James Dana sobre os caracteres dos vulcões. Nesse livro, o autor se baseia
principalmente nos estudos que fez nas ilhas havaianas, as quais visitou várias vezes. Contém
vários mapas e muitas vistas interessantes, e tenho muitas vistas interessantes, e tenho muita
satisfação em submetê-lo à inspeção dos sócios.
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estende em duas direções, formando no meio um ângulo quase reto, e termina em duas
brechas cortadas entre as montanhas convergentes. Do lado oposto, a uma distância de
duas léguas, ergue-se a outra margem do vale, sob a forma de uma serra elevada. No
fundo desse vale há uns dezesseis cones vulcânicos que parecem muito diminutos,
conquanto alguns tenham mais de 200 metros de altura. A vista mergulha nas suas crateras
perfeitamente formadas e segue uma corrente de lava derramada por um desses cones,
a qual se apresenta preta e luzidia, como se tivesse nascido ontem, embora não haja
tradição de se ter observado qualquer ação vulcânica nessa ilha. Essa depressão
gigantesca, com uma circunferência de doze léguas, é a cratera terminal do Haleakala,
e não há nada na superfície do globo que se possa comparar com essa grandiosa bacia
natural na qual caberiam as maiores cidades. Imagine-se o que terá sido essa cratera
quando estava em atividade, transformada em enorme lago de fogo, ou quando se
produziram essas fissuras gigantescas as quais, abrindo-se pelas duas extremidades,
deixaram escapar para o mar quantidades fabulosas de lava ali acumuladas. As paredes
da cratera são bastante íngremes, mas, desmoronadas em muitos pontos, permitem
perfeitamente a descida. Contudo, descer já é penoso, e, para voltar, é preciso fazer uma
ascensão sobre esses escombros numa altura nada inferior à do Corcovado. Tem de ser
feita a pé, não há caminho certo, e os esforços nessa atmosfera, já um tanto rarefeita,
cansam muito, como se percebe nos próprios cavalos que se utilizam na ascensão pelo
lado do mar.

No interior da cratera a vegetação é escassa, mas suficiente para alimentar os bandos
de cabras selvagens que habitam suas encostas, contribuindo para a animação destas
cenas antediluvianas. Do lado de fora, a vegetação toma um caráter bastante alpestre,
encontrando-se no meio algumas espécies introduzidas de países com invernos frios.

A ascensão se faz facilmente a cavalo, e, com uma boa apresentação, não só é possível
obter montaria como passar a noite na fazenda Olinda, situada a 2.400 metros de altitude,
de modo que no dia seguinte se faz facilmente o resto da viagem, chegando a tempo
para ver o sol nascer. Goza-se, então, de um panorama magnífico, avistando as outras
ilhas e uma enorme extensão do mar. Depois de algumas horas, costumam aparecer
nuvens, que, pelas aberturas terminais, entram na cratera, transformando-a em um mar
de nevoeiro, no qual os cones vulcânicos formam ilhas, e a margem oposta, uma praia
montanhosa. Ao longe aparecem, como outras tantas “ilhas”, o cume do Mauna Loa e
os cones terminais do Mauna Kea cobertos de neve resplendente. O resto do mundo
está completamente velado por uma enorme cortina de nuvens com aparência de oceano,
onde só raras vezes se consegue, por alguma abertura, uma vista passageira do mar ou
de ilhas distantes.

Com esse quadro, concluo a minha exposição, agradecendo a atenção prestada. Se
o tema tiver sido bastante interessante, falarei com prazer, em outra ocasião, sobre a
flora, a fauna e os indígenas desse arquipélago distante.

lL
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