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TRECHO LITERARIAMENTE ELABORADO DO DIÁRIO 

INÍCIO DAS VIAGENS PELAS PROVÍNCIAS DO 

RIO DE JANEIRO Ε MINAS GERAIS 

FEVEREIRO - AGOSTO DE 1825 

Depois de haver organizado as anotações e o material trazido da 

minha excursão anterior à Serra dos Órgãos e a Nova Friburgo, de ter 

passado a limpo a descrição dessa viagem e de ter despachado tudo 

para São Peters burgo em abril de 1824, lancei-me numa viagem maior 

à Província de Minas Gerais. 

Os preparativos levaram muito tempo e foram muito mais cansa

tivos do que eu havia imaginado. As dificuldades decorreram do fato 

de não se tratar de um empreendimento particular, mas sim de uma 

expedição composta por várias pessoas, por mim chefiada, por honrosa 

delegação que recebi do Sr. Imperador de todas as Rússias, e em cujo 

sucesso muito me empenhei. 

Às pessoas que me acompanharam na viagem anterior - N. Rubtsov, 

E. Ménétriès e M. Rugendas - juntou-se o botânico Sr. L. Riedel. 

Quando tudo ficou pronto, demos início à nossa viagem no dia 8 de 

maio de 1824, com tempo bom, início da estação seca. Partimos por volta 

do meio-dia, da Fazenda da Mandioca, ao pé da serra da Estrela. 

Achamos melhor percorrer hoje apenas uma boa meia légua, mais 

precisamente, até a metade da citada serra, porque algumas de nossas 

mulas eram novas e não estavam acostumadas ao trabalho. Além disso, 

na hora da partida, apesar de todo cuidado e planejamento, sempre há 

alguns detalhes a acertar. 



Tarde da noite, despacharam para mim, para dar maior comodi

dade à viagem, uma mula excelente, que, num empreendimento dessa 

natureza, nunca é demais. U m de meus negros, anteriormente confir

mado para viajar comigo, fugira pouco antes por causa de um roubo 

que cometera, deixando-me numa situação difícil. Já era tarde da noite 

quando ele chegou com uma carta de padrinho, que, segundo o costu

me local, em casos comuns, por consideração para com seu protetor, 

livra o negro da merecida pena. Uma dessas cartas está vazada nos 

seguintes termos: "O portador desta, escravo E.N.N., suplicou a mi

nha proteção. Por isso escrevo-lhe esta carta, para solicitar indulgência 

e perdão para o seu procedimento, no que espero ter a honra de ser 

atendido." Se, mesmo assim, o proprietário quiser castigar seu escravo, 

ou se este merecer castigo, por exemplo, por causa de um roubo grave, 

então, por uma questão de cortesia, ele deve notificar o padrinho. O 

escravo é, então, perdoado por ter fugido, mas, por causa do roubo, ele 

é castigado, com o consentimento do padrinho. 

9/05 
Na manhã seguinte àquela em que o escravo me trouxe a carta do 

padrinho, havia muita coisa para fazer. Todos estavam com as mãos 

ocupadas, de forma que ele acabou escapando do castigo. O trabalho 

maior era embalar as caixas de viagem e repartir bem a carga entre os 

animais. Como, ontem, ela estava muito pesada e mal distribuída, vá

rias alças de ferro das malas (de fabricação inglesa) se partiram no 

caminho e tiveram que ser substituídas, nesse meio tempo, por correi

as de couro. Só pudemos retomar nossa caminhada à 1h da tarde. Le

vávamos 9 animais de carga e 6 de montaria. 

Seguindo pela Estrada Real, já conhecida por nós, que, nesta épo-



ca do ano, fica toda enfeitada de flores de Cassia e Rhexia lilazes 1 8 6, 

chegamos à fazenda do Padre Antonio Tomás de Aquino Correia 1 8 7, 

que estava coberta de frutos europeus (pêssego e marmelo). 

O prédio principal fica num lugar plano e aberto. No centro, há 

duas figueiras americanas (Ficus americana)188, com 40 a 50 pés de 

altura, cujos galhos extensos e espalhados, sob o sol do meio-dia (sol a 

pino), produzem uma sombra de 40 passos de diâmetro. O curioso 

nessas duas árvores, que acabaram se juntando e formando um único 

tronco, é que ela foram plantadas na terra há cerca de 50 anos, para 

servirem de ombreiras de um portão de jardim. Logo elas deitaram 

raízes, formaram galhos e hoje constituem a glória desse estabeleci

mento. 

A vegetação estava praticamente morta. Além de Phlomis189, Datura 

stramonium, que se vêem nos, arredores de quase todas as casas, Cassia 

e Rhexia, quase não se vêem flores. 

A hospitalidade desse proprietário religioso é famosa. Embora ele próprio não estivesse em casa, fomos recebidos amigavelmente na hos¬ 

pedaria (casa destinada à recepção de viajantes). Por volta das 7h30, 

trouxeram-nos um bom jantar, com carne, arroz e couve, bem tempe

rados com páprica ou pimenta-de-caiena (Capsicum) e alho. N o lugar 

de pão recebemos, conforme costume local, farinha de milho, ou seja, 

farinha de milho preparada de modo especial (veja acima). 

Por motivos políticos - sobretudo para não dar aos seus escravos 

negros a oportunidade de se embebedarem -, não existe aqui nem vi

nho nem aguardente. Como ele havia levado consigo a chave da adega, 

foi impossível conseguir uma garrafa de vinho, nem oferecendo di

nheiro nem com uma boa conversa. N o dormitório havia bons col

chões de palha e lençóis de algodão. 
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Ao nascer do dia ( + 10°R), mandamos buscar nossos animais, que, 

felizmente, logo estavam disponíveis. Para não ter que esperar muito 

pelo café da manhã hospitaleiro, lançamos mão dos alimentos que ha

víamos trazido e partimos, a bom tempo, para Sumidouro, sem parar 

em Ponte, Olaria, Magé ou outros estabelecimentos pequenos que apa

reciam aqui e ali durante o percurso. Chegamos à pousada totalmente 

cobertos de carrapatos miúdos (um Acaru ou Ricinus linn). É um inse

to bastante incômodo para o viajante e principalmente para o pesqui

sador naturalista que percorre prados, brenhas e bosques. Ainda terei 

várias oportunidades de falar sobre ele. Ε um tipo de bicho-carpinteiro 

ou percevejo, os mesmos que, na Alemanha, os cães de caça trazem às 

vezes para casa. Hospedamo-nos novamente na casa do nosso conheci

do Sr. Francisco Caetano, onde, no ano passado, descobrimos os ratos-

de-barriga-branca. Mas, desde essa época, ele soube que seria bom ad

quirir alguns gatos, de forma que, desta vez, não conseguimos ver essa 

raridade zoológica, nem adquirir alguns exemplares dela. 

Para chamar a atenção dos próximos viajantes para alguns proble

mas e transtornos a que está sujeito o observador científico, devo lem

brar aqui que, desde que partimos, há poucos dias, já tive que mandar 

de volta, por estarem totalmente inutilizados, três barômetros ingleses 

de viagem muito caros, chamados Englefielsche Gefáb, feitos por J. Bancks 

London. Os negros os carregaram, com todo cuidado, sobre os om

bros, mas, já na primeira légua, na primeira observação no alto da 

Serra da Estrela, vazou parte do mercúrio de um deles, aqui em Sumi

douro; do segundo e do terceiro, no Paraíba. N o entanto, por precau

ção, conhecendo muito bem a leviandade de muitos fabricantes de ins

trumentos e os defeitos que um instrumento desse tipo pode apresen¬ 



tar, consegui, em São Petersburgo, três barômetros de sifão Panznerschen, 

mais baratos e melhores em todos os sentidos. Eu os havia deixado na 

Mandioca, mas mandei buscar dois deles, que prestaram os melhores 

serviços durante toda a viagem. 

11/05 
Como em Sumidouro os pastos são péssimos, nossos animais se 

espalharam durante a noite e só foram recolhidos já perto do meio-dia, 

depois de muitas buscas. Com isso, não pudemos partir antes das 2h da 

tarde e só percorremos 2½ léguas. O caminho margeia florestas mon

tanhosas, passando pelo ruidoso rio Piabanha. De meia em meia hora, 

passa-se por vários estabelecimentos e ranchos, entre os quais os maio

res são o do Padre Secretário e o do Capitão Fagundes. 

A fazenda do primeiro é conhecida, num raio de milhas, graças à 

fertilidade do solo; a do último tem uma localização belíssima, no sopé 

de um morro elevado, não muito longe de um ribeirão de mata que 

corre sobre rochas escarpadas e nuas. 

Alcançamos a fazenda e o rancho de Pampulha pouco antes do 

anoitecer. Lá não encontramos um mínimo de conforto e nos vende

ram alimentos comuns como feijão, toucinho e milho por preços ab

surdos. Algumas peles cruas de boi espalhadas pelo rancho nos servi

ram de cama; nossos casacos, de coberta. 

12/05 
Por precaução, nossos animais foram vigiados durante a noite, 

para não fugirem; trouxeram-nos logo cedo, alimentados e já carrega¬ 



cia e com uma grande criadagem, diretamente à sede de um estabeleci

mento para pedir hospedagem por uma noite, esse é mais bem recebido 

do que aquele que age com o acanhamento e discrição europeus. 

Na taberna, encontramos banana, vinho e milho em abundância; pedi

mos ovos, leite, toucinho, arroz e outros mantimentos, mas em vão. 

Estranhei o fato de o milho plantado em setembro e outubro do 

ano passado, que, nesta estação do ano, está mais barato em todos os 

lugares, ainda não ter sido colhido aqui. Fui pesquisar e descobri que, 

embora o milho esteja totalmente maduro, tanto aqui como em outros 

lugares, ele é deixado no campo até que o feijão (outro produto impor

tante da cultura de subsistência), que foi plantado em março entre os 

pés de milho já quase secos, esteja igualmente maduro. A colheita é 

feita só em maio ou junho, quando ambos são levados para o celeiro ou 

paiol. Com esse procedimento, ganha-se um pouco de tempo. Além 

disso, o milho que se deixa secar no caule ao longo de meses pode ficar 

armazenado durante anos nas despensas. Mas, em regiões onde exis

tem muitos macacos, papagaios, porcos-selvagens, capivaras e outros 

animais selvagens comedores de g rãos , o proprietário rural 

freqüentemente perde grande parte de seu produto. 

A medida que nos aproximávamos do vale fértil do rio Paraíba, a 

menos de 2½ léguas, observávamos que a região era consideravelmen

te mais baixa e a temperatura, muito mais quente. 

13/05 
Partimos de manhã bem cedo e, por volta do meio-dia, chegamos 

à margem direita do rio Paraíba, o maior da Província do Rio de Janei

ro, que deságua no grande oceano, ao norte de Cabo Frio, nos arredo¬ 



res de Campo dos Goitacases. Aqui fica a passagem imperial e, na mar

gem esquerda, um registro ou alfândega. 

Todo viajante, não importa se vem de Minas ou do Rio de Janeiro, 

tem que mostrar seu passaporte e pagar o pedágio de estradas, pontes e 

travessias, mais precisamente, para a estrada calçada da serra da Estrela, 

para a ponte nova sobre o Paraíbuna e para esta passagem imperial, pelo 

registro. Pagam-se, por cada mula ou cavalo, 370 réis, e, por cada pes

soa, 250 réis. Asseguraram-me que por aqui passam, por mês, 4.000 

mulas e 2.000 pessoas. Todas as pessoas e mercadorias vindas de Minas 

são inspecionadas aqui, para prevenir o contrabando de ouro em pó e de 

diamantes. N o entanto, todas essas medidas parecem ser meramente for

mais e inócuas, na medida em que só se vistoriam com mais cuidado as 

pessoas suspeitas. De outra forma, como seria possível controlar o car

regamento de centenas de mulas que por aqui passam diariamente, sem 

prejudicar o comércio? 

Os funcionários que trabalham nesse posto alfandegário são: um 

comandante, que é um capitão militar inválido, com 20 a 24 homens, 

dentre os quais vários suboficiais inválidos, destacados para inspecio

nar a bagagem dos viajantes; um provedor, que revista os passes de 

viagem das barras de ouro vindas de Minas Gerais. Cada barra de ouro 

é acompanhada de uma ficha impressa pela Intendência do Ouro ou 

pela fundição de ouro, onde constam o peso, a qualidade do ouro, o 

local da descoberta e o nome do proprietário da mina. Na verdade, 

essas barras de ouro precisam ser exibidas no posto alfandegário daqui 

e então entregues ao Tesouro Imperial do Rio de Janeiro, onde o por

tador deve receber, em moedas cunhadas de ouro fino, o valor corres

pondente à quantidade entregue ao Governo. Entretanto, uma vez que 

o Governo começou a pagar as barras de ouro em prata e em cobre e, 

no fim, até em cédulas bancárias, os mineiros, ou seja, os habitantes da 



Província de Minas Gerais acharam mais conveniente enviar para o Rio 

de Janeiro, por contrabando, as barras de ouro, ou melhor ainda, o ouro 

em pó ou a areia aurífera, e lá vendê-las com um ágio elevado. Desse 

modo, as fundições oficiais se tornaram quase que supérfluas. 

O posto alfandegário do Paraíba é um dos maiores, pois é princi

palmente através desse caminho que a maior parte de Minas Gerais e 

das províncias mais distantes de Goiás e Mato Grosso suprem suas 

necessidades de artigos manufaturados e de luxo, como, por exemplo, 

roupas finas de lã e de algodão, chapéus, ferro, vinho, sobretudo sal e 

escravos. Por outro lado, o Rio de Janeiro recebe algodão, açúcar, café, 

roupas rústicas de algodão, couro, bois, vacas, porcos, toucinho, ouro, 

diamantes e praticamente todos os tipos de pedras preciosas. 

Achei conveniente permanecer aqui, principalmente porque o úl

timo barômetro Banchschen também ficou inutilizado, e éu precisava 

enviá-lo para a Mandioca e mandar buscar o Panznerschen. 

Graças à interferência amiga de um jovem alemão de Frankfurt 

de nome J. Ε Credé, recém-casado e recém estabelecido aqui, conse¬, 

guimos alojamento, o que, no momento, está muito difícil não só por

que nesta terra não há pousadas, mas também porque todos os funcio

nários de um segundo registro ou posto alfandegário que antigamente 

funcionava a 4 ou 5 léguas, na passagem do rio Paraibuna, hoje moram 

aqui. Isso porque foi construída, há pouco, uma ponte sobre esse rio, e 

a estrada, a travessia e o registro serão transferidos para lá. 

Aproveitamos nossa estada aqui para algumas atividades de inte

resse da História Natural. As baixadas quentes e férteis do vale do 

Paraíba oferecem uma quantidade e variedade enormes de plantas e 

insetos. Sobre as rochas planas e bancos de areia do rio, abatemos uma 

espécie nova de andorinha-pequena-d'agua de barriga branca. 
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Ficamos aqui dois dias e meio. Pretendíamos partir no dia 15, mas 

as mulas não colaboraram em nada para isso. Duas delas ficaram muito 

agitadas e derrubaram a bagagem. Com isso, uma caixa de insetos 

ficou destruída, e o material coletado,-espalhado e destroçado; outras 

três fugiram em diferentes direções para dentro do mato fechado e só 

foram encontradas depois de muitas horas de busca. Uma delas havia 

afundado com o carregamento num alagado e não conseguia sair, de 

forma que todas as roupas, roupa de cama, papéis e livros ficaram 

encharcados. 

Às 2h, finalmente, conseguiram reunir toda nossa tropa (ou seja, 

todos os nossos animais). Só pudemos chegar ao nosso destino de hoje, 

Farinha, pouco antes do anoitecer, após percorrer 2 léguas e depois de 

um dia de trabalho árduo. Mas não foram só os transtornos causados 

pelas mulas que nos retardaram: o caminho era penoso, pois subia um 

morro de 1.600 pés de altura. Mas fomos recompensados, primeiro, 

pela bela vista panorâmica que tivemos da encosta desse morro, onde 

montes e vales se alternavam; e depois pela descoberta de muitas plan

tas novas, como, por exemplo, belas Lobelia, Polypodium, Mtúpighia e 

Oxalis folus pinnatis189. 

Em Farinha, onde nos encontramos agora, só existem cabanas 

pobres, geralmente cobertas de palha; um rancho ruim e uma venda 

proporcionalmente muito pior, ou seja, uma taberna. Nossos cavalos e 

mulas não estavam numa situação melhor do que a nossa, isto é, eles 

também não tinham o que comer. Já na noite de lua cheia, alguns 

correram para o rancho - pois o pasto era ruim - onde normalmente 

são alimentados com milho. 
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De manhã cedo, nossos negros saíram para procurar três mulas 

que faltavam. Tivemos que colocar ao sol, para secar, os documentos 

que ficaram encharcados ontem. Além disso, ainda havia uma mula 

perdida; por isso tivemos que permanecer aqui. 

17/05 
De manhã cedo, os negros foram novamente despachados para a 

mata úmida para procurar a mula perdida. Mandou-se também o 

tropeiro para o Paraíba, pois sabe-se que as mulas têm o hábito de 

percorrer o mesmo caminho de onde vieram. Mas foi tudo em vão: os 

negros voltaram à noite sem terem cumprido a sua tarefa. 

18/05 
Na manhã seguinte, apesar de o tropeiro ainda não ter voltado do 

Paraíba, dei ordens para selarem e carregarem os animais, para partir

mos, ainda hoje, para o Paraibuna e Vargem, a 3 boas léguas daqui. 

Por volta das 9h, estávamos todos prontos. Todavia, mal havía

mos deixado o rancho, novamente os animais causaram confusão e 

tumulto. Alguns galoparam na frente, dando coices para trás e para 

frente; outros se embrenharam na mata; alguns correram para frente, 

outros, para trás. Mesmo com todo o pessoal da tropa (cerca de 5 

negros), sem o tropeiro, não tínhamos mãos suficientes para controlar 

os animais. 

Conseguiram juntar, às pressas, as caixas quebradas e a bagagem 



espalhada. Os animais foram recapturados e recarregados; os mais selva

gens foram conduzidos com rédeas; e assim prosseguimos viagem. 

Neste ponto, alguns de meus leitores certamente me diriam que eu 

não tinha necessidade de vir para o Brasil para presenciar essas cenas no 

dia-a-dia. A eles eu responderia que, na pátria européia, seria possível 

evitar cenas desse tipo. Mas quero, com ênfase e insistência, alertar os 

futuros viajantes para as inúmeras dificuldades a que, inevitavelmente, 

terão que se sujeitar no Brasil. 

A propósito, é bem mais fácil e muito menos cansativo para um 

leitor, sentado em sua poltrona, ler superficialmente algumas observa

ções, que, quem sabe, até lhe pareçam supérfluas, do que para um 

viajante no Brasil ter que esperar dias a fio a volta de animais perdidos 

e fujões, passar por todo tipo de incômodo, ficar sob um sol escaldante, 

transpirando constantemente e se desidratando, e ainda sujeito a pas

sar fome e sede. Muitas vezes, na melhor das hipóteses, o que se conse

gue é uma refeição fibrosa, composta de feijão seco, toucinho e farinha 

de pão - diferente da farinha de mandioca, na medida em que esta é 

produzida a partir da tapioca ou amido que se obtém espremendo-se 

fortemente a raiz da mandioca. Freqüentemente, nem por todo dinhei

ro do mundo se consegue a mais ordinária das cachaças. Não é raro o 

viajante ter que deitar seu corpo cansado sobre peles de boi duras, ao 

invés de sofás macios, sempre correndo o risco de ver destruída, disper

sada ou perdida toda a sua bagagem, instrumentos valiosos e material 

de História Natural colhido. 

É impossível fazer uma viagem confortável neste país. 




