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NOTAS 

1 NT. Langsdorff utiliza o termo em francês. 

2 NT. Grafia de Langsdorff: "pico-jean-jean". 

3 NT. Aqui Langsdorff aparentemente faz um trocadilho com a palavra alemã "Hundstage", que quer dizer 
"Canícula", mas cuja tradução literal é "dias de cão". 

4 NT. No original, ora se lê "Nhanduí", ora "Nuandury", ora "Nuanduary", mas, sem dúvida, se trata do 
Anhanduri; por isso, adotamos este último nome. 

5 NT. Grafia de Langsdorff: "Mugimirim". 

6 NT. A palavra em alemão é "Springhase", que o dicionário Wahrig registra como sendo do gênero Pedetes coffer, 
um roedor com cauda espessa, parecido com o canguru, que dá saltos de até 10m. 

7 NT. Poderia ser gonçalo. 

8 NT. No original em gótico, lê-se Serinama. 

9 NT. Grafia de Langsdorff: "Tapeti". 

1 0 NT. Langsdorff grafou "Jacuary". Nessas redondezas, existe o rio Jaguari, mas a cidade de Jacareí está no 
caminho para São José dos Campos. 

11 NT. Trata-se de São José dos Campos. 

1 2 NT. Seria uma pinguela? 

1 3 NT. A partir desta data, alguns trechos do diário foram escritos pela Sra. Wilhelmine, companheira de 
Langsdorff, que o acompanhará desde então até Cuiabá. 

1 4 NT. Provavelmente, trata-se do cambuci. 

1 5 NT. A data está realmente repetida no original. 

1 6 NT. Poderia ser o pacová ou a pacova. Freqüentemente, Langsdorff troca o "p" e o "V"pelo "b" e vice-versa. 

1 7 NT. Seria a peroba? 

1 8 NT. Seria a imbaúba. 



1 9 NT. Grafia de Langsdorff: "Itagassava". 
Nota de Langsdorff: Os portugueses, no Brasil, deram a esse animal (que os índios chamam de tapir) o 
nome de anta. Desconheço os motivos da escolha do nome e a origem desse animal. 
2 0 NT. Seriam as gaivotas ou as andorinhas-do-mar? 

2 1 NT. Provavelmente seja a ilha do Rodado. 

2 2 NT. Grafia de Langsdorff: "ilha do Chapio". 

2 3 NT. Grafia de Langsdorff: "Poço de Inhaperubam". 

2 4 ΝT. Langsdorff emprega várias vezes a palavra "baxia". No entanto, percebe-se que ele está se referindo 
ora a um baixio, ora a uma bacia, embora, às vezes, ele use também os termos alemães Untiefen e Sandbänke 
quando se refere a baixios e bancos de areia respectivamente. No texto, não há o registro da palavra bacia na 
língua alemã. Assim, no caso da palavra "baxia", optamos por traduzi-la ora como baixio, ora como bacia, de 
acordo com as circunstâncias e características do local, considerando baixio um lugar raso no rio ou um 
banco de areia; e bacia, uma depressão para o centro da qual correm e convergem as águas, ou um conjunto 
de vertentes que formam um rio. 

2 5 NT. Aqui, no sentido de local onde se guardam coleções científicas. 

2 6 NT. Grafia de Langsdorff: "piraganxuva" ou "pyraganshuba". 

2 7 NT. No original ora aparece "Itapura", ora "Itapuri", ora "Itapiru, ora "Itapuru", ora "Itapu-mirim", ora 
"Itapyra". Os mapas pesquisados registram apenas o Itapura, perto da foz do Tietê. 

2 8 NT. Acima, o autor se referiu expressamente ao Parana, fazendo questão de dizer que não é o Paraná. 
Daqui em diante, ele vai registrar sempre "Paranam", mas certamente querendo se referir ao grande Paraná. 

2 9 NT. Os dicionários registram a tamboriúva, a timboúva e a timbaíba. 

3 0 NT. Grafia de Langsdorff: "nambujororó". 

3 1 NT. Grafia de Langsdorff: "cincas". 

3 2 NT. A tradução literal da expressão em alemão no original é "porco-bisão" ou "porco-almiscarado". 

3 3 NT. Grafia de Langsdorff: "xiraraca". 

3 4 NT. Trecho bastante trancado no original em gótico. 

3 5 NT. Grafia de Langsdorff: "Selado". 




