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NOTAS 

1 A partir de 1808, quando foi nomeado adjunto em Botânica, na Academia de Ciências de São 

Petersburgo, Langsdorff passou a ser chamado, na Rússia, por Grigori Ivanovitch Langsdorff. (N.T.) 

2 Guarda-livros de Langsdorff; veio com ele em 1822 no navio Doris. (N.T.) 

3 A respeito dessa estrada, os cientistas alemães von Spix e von Martius escrevem, no relato que fizeram 

de sua viagem à Fazenda Mandioca, o seguinte: "De Mandioca, a estrada utilizada pelas caravanas com 

destino a Minas Gerais, margeada por escapos grotescos de agaves [...] e moitas de flores coloridas, segue 

através da mata virgem, passando rente a precipícios e por escuros e estreitos desfiladeiros, até quase o 

alto da serra, que é então atingido por uma estrada dispendiosa e até hoje a única calçada no Brasil, com 

uma extensão de quase uma milha." [Milha é uma antiga medida itinerária brasileira, equivalente a 1.000 

braças, ou seja, 2 .200m]. Ainda hoje existem partes dessa estrada como nos mostra a fotografia tirada 

pelo etnólogo Hans Becher, em 1980. [Hans Becher, O Barão Georg Heinrich von Langsdorff. Pesquisas de 

um cientista alemão no século XLX, pgs. 32, 33 e 4 6 ] . (N.T.) 

4 Hoje, cidade de Correias, R J . (N.T.) 

Gênero pertencente à família Leguminosae, com flores em geral amarelas, muito vistosas. É difícil 

precisar qual a espécie em questão pois à época o gênero era composto por numerosas espécies, muitas 

das quais atualmente incluídas nos gêneros.Senna e Chamaeorista. ( J .R .S . ) 

6 Gênero da família Melastomataceae no qual diversas espécies brasileiras foram descritas no século 

passado, mas que atualmente compreende apenas espécies da América do Norte. A espécie em questão 

pode pertencer ao gênero Tibouchina, ao qual fazem parte a Quaresmeira e o Manacá-da-Serra, espécies 

bastante comuns nas florestas do Sudeste brasileiro e que possuem grandes flores lilases. (J .R .S . ) 

7 Refere-se à espécie do gênero Ficus (Moraceae). Diversas espécies ocorrem no Brasil, muitas delas 

atingindo grande porte, sendo difícil identificar qual a espécie em questão. O autor enfatiza a origem 

americana da espécie, provavelmente para distingui-la das espécies asiáticas conhecidas na Europa. 

( J . R . S . ) 

8 Gênero da família Lamiaceae (Labiatae) no qual diversas espécies brasileiras foram descritas, mas que 

atualmente estão incluídas em outros gêneros. (J .R .S . ) 

9 Espécie da família Solunaceae, conhecida popularmente como Estramônio, Figueira-do-Inferno ou 

Zabumba, usada como medicinal pela presença de alcalóides escopolamina e hiosciamina. Apesar da sua 

origem provavelmente mexicana, esta espécie ruderal já estava espalhada, naquela época, em diversas 

regiões do mundo, inclusive o Brasil. ( J .R .S . ) 

10 Corresponde a Capsicum Frutescens (Solanaceae), uma espécie de pimenta amplamente cultivada em 

toda a América. Alguns cultivares produzem frutos muito picantes e são bastantes apreciados, especial

mente no Nordeste do Brasil. ( J .R .S . ) 



11 O termômetro Reaumur compreende uma escala de apenas 80 graus. Para se convertê-los em centí

grados, deve-se dividi-los por 4 e multiplicá-los por 5. (N.T.) 

12 Neste trecho até o Rio Paraíba, os viajantes atravessam a região da Mata Atlântica, muitas vezes 

denominada "floresta virgem" devido ao seu aspecto denso e impenetrável, muito embora no seu interior 

haja bastante espaço livre nas camadas inferiores. (G.C.C.) 

13 Guarda-mor era o fiscal de alfândega. (N.T.) 

14 Em tupi-guarani, significa mato bravo e espinhoso. (N.T.) 

15 Pataca é uma moeda antiga de prata, equivalente a 320 réis; alqueire é uma antiga unidade de medida 

de capacidade para secos, equivalente a 36,27 litros. (N.T.) 

16 Bangüê é o conjunto da fornalha com três tachos de cozinhamento, onde se prepara o caldo de cana 

ou a garapa para a fabricação da cachaça e do açúcar. (N.T.) 

17 Dentre outras medidas para controlar os "descaminhos do ouro" - ou seja, o contrabando de ouro e 

também de pedras preciosas (particularmente o diamante) - o governo instituiu ainda nos tempos da 

colônia o controle e as inspeções nas fronteiras de Minas Gerais. Esse controle era mais intenso nos 

limites do Distrito Diamantino (atual região de Diamantina-MG), como se pode perceber na referência à 

permissão para visita que Langsdorff teve que obter (em 11/12/1824) . (S .EM.E) 

18 Nas proximidades do rio Paraíba, os viajantes encontram os primeiros sinais de mudança de vegetação, 

ou seja, a passagem da Mata Atlântica, que também ocorre na Serra dos Órgãos, para Floresta Estacionai, 

assim denominada por apresentar muitas espécies arbóreas que perdem as folhas na estação seca. (G.C.C.) 

19 Gênero da família Lobeliaceae, cujas espécies são em geral herbáceas, possuindo folhas reunidas em 

rosetas basais e inflorescências terminais muito compridas, em geral com mais de 1m de comprimento. 

( J . R . S . ) 

20 Gênero de Samambaia (Pteridophyta) com diversas espécies na região Sudeste do Brasil. ( J .R .S . ) 

21 Família com muitos representantes no Brasil, caracterizados pelas flores em geral amarelas ou rosadas 

com glândulas junto ao cálice. O Murici (Byrsonima), pelos seus frutos comestíveis, é uma das espécies 

mais conhecidas no Sudeste e Nordeste do Brasil. ( J .R .S . ) 

22 Na verdade Langsdorff refere-se a cupins (térmitas). (G.C.C.) 

23 Deve-se ressaltar aqui, que sob esta observação, parece encontrar-se subentendido o processo de 

sucessão vegetal, ou seja, depois da derrubada da mata, a vegetação natural regenera-se através de espécies 

arbustivas que formam a capoeira, onde, sem ocorrer nova perturbação, observa-se a volta da formação 

vegetal semelhante à original. (G.C.C.) 

24 Antiga moeda portuguesa, de ouro ou de prata. (N.T.) 



25 Medicamento à base de cantaridina, secreção das moscas espanholas, que provoca irritação local para 

fazer cessar um estado inflamatório existente noutra parte do corpo. (N.T.) 

26 Entre 1803 e 1828, moeda francesa de ouro equivalente a 20 francos. (N.T.) 

2 7 A esse respeito, G. G. Manizer relata-nos, em seu livro A Expedição do Acadêmico G. I. Langsdorff ao 

Brasil: "Em Minas Gerais, até hoje, não acabou o hábito de colocar cruzes de madeira em todas as colinas, 

encruzilhadas ou em outros lugares salientes."[Companhia Editora Nacional, edição de 1967, pg. 69.] 

(N.T.) 

28 Refere-se a uma das etapas do processo de secagem de plantas. As amostras coletadas são prensadas 

entre papéis absorventes que retiram a umidade. Quando estes papéis estão muito úmidos, eles são 

substituídos por outros secos, para evitar que as amostras mofem e se estraguem. Os papéis úmidos, por 

sua vez, devem ser secos para poderem ser reutilizados durante a viagem. Este processo era repetido 

tantas vezes quanto necessário durante a viagem. (J .R .S . ) 

29 Gênero da família Acanthaceae, com flores em geral rosadas ou arroxeadas. (J .R .S . ) 

30 [Solatium]. Gênero da família Solanaceae, cujas espécies crescem em geral em capoeiras e na borda da 

mata. A este gênero pertencem diversas espécies usadas na alimentação, como a batata e a beringela, entre 

outros. ( J . R . S . ) 

31 [Compositae]. Refere-se ao nome da família botânica Asteraceae, cujas espécies possuem uma 

inflorescência típica denominada capítulo, "composta" de numerosas pequenas flores que juntas asseme

lham-se a uma única flor, como ocorre na margarida ou no girassol. (J .R .S . ) 

32 Gênero da família Cecropiaceae, cujas espécies são conhecidas propriamente como "Embaúba" e 

crescem em locais perturbados, borda e clareiras na mata; algumas espécies têm interessantes associações 

com formigas. (J .R .S . ) 

33 Nome popular de diversas espécies do Gênero Inga (Leguminosae)y árvores que crescem em geral na 

beira de rios e cujo fruto, uma vagem, possui sementes envoltas por uma polpa branca, adocicada e 

comestível. ( J . R . S . ) 

34 Gênero da família Asteraceae (Compositae). ( J .R .S . ) 

35 Refere-se a uma das poucas espécies de gimnospermas nativas do Brasil, o Pinheiro-do-Paraná, 

Araucaria angustifolia (Araucariaceae) que tem seu limite norte de distribuição natural em Minas Gerais. 

A semente da Araucária, conhecida como pinhão, é muito apreciada na alimentação. (J .R .S . ) 

36 N o m e popular de diversas espécies da família Anacardiaceae, especialmente dos gêneros Litbraea, 

Sohinus, Astronium e Myracrodruon. ( J .R .S . ) 

37 [Hyptis]. Gênero da família Lamiaceae (Lainatae), em geral representado por arbustos com folhas 

aromáticas que liberam bastante óleo essencial. Mesma família a qual pertence a Hortelã. (J .R.S . ) 



38 Gênero da família Melastomataceae no qual diversas espécies brasileiras foram descritas no passado. 

E m seu conceito atual, Melastoma não ocorre no Brasil, e as espécies brasileiras pertencem a outros 

gêneros como Ttbouchina. ( J .R .S . ) 

39 Aqui, e em páginas à frente, Langsdorff se refere a um tipo de material muito comum na região 

(talco), popularmente conhecido como "pedra-sabão" devido à sua baixíssima dureza - pode ser facilmen

te riscado pela unha. Essa propriedade faz com que seja muito fácil entalhá-lo, sendo esse artesanato 

extremamente comum e característico da região até os dias de hoje. Referências a outros minerais tam

bém comuns (e até abundantes, como o ferro) aparecem nas páginas seguintes. ( S . E M . E ) 

40 Antiga moeda alemã, de prata. (N.T.) 

41 Ou arrátel: antiga unidade de medida de peso, equivalente a 459 g ou 16 onças. (N.T.) 

42 Antiga unidade de medida de peso, equivalente a 32 arráteis ou libras, ou seja, 14,7 kg aproximada

mente. (N.T.) 

43 Hermann Burmeister, em seu livro Viagem ao Brasil, pg. 206, descreve o que ele chama de "lâmpada 

brasileira de cobre". Ela "tinha forma medieval, redonda e de quatro orifícios com os respectivos pavios; 

o corpo, repousando numa haste central coberta com uma tampa, assemelhava-se muito aos recipientes 

de incenso que se usam nas igrejas católicas. Tal lâmpada não falta em nenhum lar mineiro. Queimam 

nelas óleo de rícino, que chamam de óleo de mamona, visto que as folhas de rícino e as da cárica têm 

formas idênticas." (N.T.) 

44 = 52.000.000 réis. (N.T.) 

45 O apogeu da extração aurífera em Minas Gerais e no Brasil ocorreu no século XVIII . As primeiras 

notícias sobre descobertas de ouro feitas por paulistas por volta de 1693-95 provocaram uma corrida 

exploradora às Minas Geraes. Nos primeiros 70 anos do século XVIII o Brasil chegou a produzir o 

equivalente ao resto da América Espanhola no período de 1493 a 1850 - ou seja, 50% do total da 

produção mundial entre os séculos X V e XVIII . A mineração entrou então em decadência: após ter 

atingido uma produção de mais de 15 ton/ano por volta de 1750. essa caiu a menos de 5 ton/ano em 

1785. As análises e a própria Coroa portuguesa reconheciam que um dos problemas essenciais residia na 

precariedade das técnicas extrativas, e providências visando a melhor preparação dos mineiros e dos 

administradores das minas foram tomadas, como a viagem mineralógica empreendida durante 10 anos 

por Manuel Ferreira da Câmara (o Intendente Câmara que será mencionado mais à frente) e José 

Bonifácio de Andrada e Silva através de importantes centros de mineração europeus. N o entanto, os 

limites da introdução de novas técnicas exploratórias foram enormes, se não esquecermos a situação 

prolongada de crise que o Império português atravessou até perder sua maior e mais importante colônia 

em 1822. C o m isso, a precariedade permaneceu por longo tempo, notada por Langsdorff bem como por 

outros naturalistas que o antecederam (Eschwege e Mawe) ou sucederam (Burton), sistematicamente 

associada à miséria das populações que sobreviveram nas regiões. ( S . E M . E ) 

46 Gênero da família Rosaceae; em geral arbustos apoiantes, espinhentos, com frutos comestíveis e muito 

apreciados, conhecidos como "Amora-do-mato" ou "Framboesa-do-mato". ( J . R . S . ) 



4 7 Difícil saber com precisão a identidade desta espécie. Pode tratar-se do Cedro, Cedrella fissilis 

(Meliaceae), uma espécie comum das matas do Sudeste brasileiro que atinge grande porte, cuja madeira é 

muito apreciada e usada para diversos fins. (J .R .S . ) 

48 o cânhamo é uma planta do mesmo gênero da maconha, Cannabis, de origem asiática, que é muito 

utilizada por suas fibras. N ã o é portanto, nem o linho (Linum, Linaceae) nem o algodão (Gossypium, 

Malvaceae), mas uma terceira planta. (G.C.C.) 

49 Antiga unidade de medida de peso correspondente a 3,586 gramas. (N.T.) 

50 Inhame ou taiova ou ainda taioba são nomes dados à plantas do gênero Alocasia, Colocasia e 

Xanthosoma, monocotiledôneas da família das Aráceas, de grandes folhas sagitadas, que crescem em áreas 

alagadas. As folhas apresentam toxicidade aos humanos, embora possam ser ingeridas após cozimento, 

mas o caule rizomatoso é muito apreciado como alimento. (G.C.C.) 

51 nome dado a diversas plantas do gênero Dioscorea (Dioscoreaceae). (G.C.C.) 

52 Restilo é o produto da restilação, ou segunda destilação, resultando numa cachaça de primeira qualida

de. (N.T.) 

53 Cachaça de cabeça é a que se destila em primeiro lugar, de teor alcoólico mais elevado. (N.T.) 

54 Refere-se a Euterpe edulis, palmeira comum nas florestas úmidas litorâneas do Sul e Sudeste brasilei

ros, cujo meristema encontrado no ápice do caule é comestível e muito apreciado. (J .R .S . ) 

55 E m Minas Gerais, o nome Sapé (sapé-de-cobrir-rancho) é atribuído a Imperata brasiliensis, uma 

genuína invasora muito freqüente em solos ácidos e secos. (J .R .S . ) 

5 6 Ou goiabas. (N.T.) 

57 Gênero americano de Solanaceae, com algumas espécies cultivadas como ornamentais pelas suas flores 

muito perfumadas, como Cestrum nocturnum, a conhecida Dama-da-noite. (J .R .S . ) 

58 [Acacia mimosa]. Refere-se a alguma espécie do gênero Acacia (Mimosaceae ou Lejjuminosae), um 

arbusto apoiante ou trepadeira com acúleos (um tipo de espinho) recurvos, comum nas capoeiras e locais 

perturbados. ( J . R . S . ) 

59 [Bauhinia]. Gênero da família Leguminosae, comum nas matas do Sudeste brasileiro, com espécies 

popularmente conhecidas como "Pata-de-vaca" devido à forma de suas folhas. (J .R .S . ) 

60 Cidade Imperial de Ouro Preto. (N.T.) 

61 Hermann Burmeister, em sua Viagem ao Brasil, faz referência ao "Capitão Guido Thomás de Marlière, 

que, em sua fazenda de Guidovalle, tão relevantes serviços prestou aos índios." Ele era tido como grande 

benfeitor. (N.T.) 



62 São os chamados "faiscadores", que realizam o trabalho de "faiscação", que é a mineração rudimentar, 

feita sem aparelhagem mecânica. (N.T.) 

63 Ou grupiara, que é o depósito de cascalho existente nos sopés das montanhas e de onde se extrai o 

ouro. (N.T.) 

64 A "canoa" é uma escavação em forma de canal, que conduz a água até um fosso normalmente retangu

lar. O fundo é inclinado no sentido da correnteza, terminando numa bica. Debaixo desta é colocado um 

couro curtido com os pelos voltados para cima, contra o sentido da água, a fim de reter o ouro. Lançado 

o cascalho ou a areia aurífera na entrada, solta-se a água contida no pequeno reservatório e remexe-se o 

material a ser lavado. Os detritos e impurezas são assim postos fora da "canoa", levados pela força da 

correnteza. O ouro mais pesado permanece agarrado aos pelos do couro, os quais, de vez em quando, são 

retirados e lavados em água limpa, colhendo-se o ouro. Ε o chamado processo de "canoa e bica", ainda 

hoje utilizado em algumas regiões auríferas. (N.T.) 

65 Nome popular de algumas espécies pertencentes ao gênero Miconia {Melastomataceae). E m geral, as 

espécies deste gênero habitam a floresta secundária e não atingem grande porte. (J .R .S . ) 

66 Refere-se a Caephaelis ipecacuanha (Rubiaceae), uma espécie que habita o sub-bosque das mastas do 

Sudeste brasileiro; possui um alcalóide, a emetina, usada como forte vomitivo (quando da ingestão de 

substâncias tóxicas), contra tosse, como expectorante e como amebicida. (J .R .S . ) 

6 7 Posto militar entre cabo e sargento. (N.T.) 

68 Trata-se de Joannesia princeps (Euphorbiaceae), árvore encontrada na região das florestas semideciduais 

do Sudeste brasileiro. ( J . R . S . ) 

69 Refere-se a Ricinus communis (Mamona, Carrapateiro) e Jatropha urens (Cansação), também perten

centes à família Euphorbiaceae. (J .R .S . ) 

70 Tanto Jatropha como Joannesia, são utilizados medicinalmente, podendo em alguns casos causar 

violentas desinterias .(G.C.C) 

71 Refere-se a Bixa arbórea (Bixaceae), árvore nativa das matas do Sudeste brasileiro, cujas sementes 

possuem os mesmos pigmentos encontrados na espécie amazônica, Bixa orellana, amplamente cultivada e 

explorada comercialmente. ( J . R . S . ) 

72 Pagamento por um dia de trabalho. (N.T.) 

73 Feto é a designação comum a todos os pteridófítos da ordem Filicales ou Filicíneas; abrange também 

as samambaias e as avencas. (N.T.) 

74 Refere-se a Pteridium aquilinum, Polypodiaceae, uma espécie de samambaia que cresce em solos 

degradados, ácidos e de baixa fertilidade. (J .R .S . ) 

75 Antiga unidade de medida de comprimento equivalente a cinco palmos, ou seja, 1,10m; ou porção de 



tecido com o comprimento dessa medida. (N.T.) 

76 Refere-se à Chiococca alba (Rubiaceae), também conhecida popularmente como "Cainca", "Cipó-cruz" 

ou "Raiz-fedorenta", uma espécie medicinal usada em quase todo o Brasil. (J .R .S . ) 

tradução literal da expressão correspondente em alemão é "febre fria". (N.T.) 

78 Essa palavra não foi encontrada em nenhum dos dicionários de Língua Portuguesa consultados. As 

expressões encontradas que mais se aproximam dela são: saracotinga, que é uma cobra não-venenosa, e 

caratinga, nome dado a um tipo de trepadeira e também a um tipo de sagüi encontrado em Minas Gerais 

e Espírito Santo. (N.T.) 

79 Provavelmente trata-se de uma espécie de Chamaecnsta (Lejjuminosae); muitas espécies deste gênero 

são conhecidas como "fedegosos" e são utilizadas como laxante. (J .R .S . ) 

80 Diversas espécies do gênero Aristolochia (Aristolochiaceae) ocorrem no Sudeste brasileiro e são utiliza

das na medicina popular. (J .R .S . ) 

81 E m geral, espécies do gênero Smilax (Smilacaceae) são conhecidas popularmente como Japecanga ou 

Salsaparrilha e utilizadas como anti-sifilíticas. Piper (Piperaceae), também é um gênero utilizado como 

medicina no Sudeste de Brasil, mas normalmente é conhecido por "jaborandi" ou "pariparoba" e utiliza

do como anti-inflamatório e diurético. (J .R .S . ) 

82 Refere-se a Solatium cernuum (Solanaceae). O nome popular é uma alusão à semelhança das 

inflorescências pêndulas, densamente vestida de longos pelos castanhos, com o braço da preguiça ou 

mono, dois animais nativos da região. (J .R .S . ) 

83 [Mikania]. Solidônia é o nome popular de Trixis divaricata, que assim como Mikania, também 

pertence à família Asteraceae (Compositae). ( J .R .S . ) 

84 Provavelmente trata-se de uma espécie do gênero Cayaponia; em geral a raiz é utilizada como purgati-

va e não os frutos. ( J . R . S . ) 

85 Refere-se provavelmente a Eichhornia crassipes ou Eichbornia azurea (Pontederiaceae), espécies aquáticas 

amplamente dispersas nas regiões tropicais brasileiras. ( J . R . S . ) 

86 Ele deve estar se referindo à vila chamada Catas Altas da Noruega. (N.T.) 

87 Uma Euphorbiaceae de folhas avermelhadas, muito utilizada atualmente como ornamental. (G.C.C.) 

88 O Capim-melado ou Capim-gordura (Melenis minutíilora), originário da África, foi introduzido no 

Brasil há mais de dois séculos e, por muito tempo, foi considerado nativo do nosso país. Ε uma espécie 
invasora, de crescimento muito rápido, mas considerada também uma ótima forradeira. (J .R .S . ) 

89 O mencionado "Rochus Schuck" é certamente "Roque Schüch", bibliotecário da Arquiduquesa 
Leopoldina da Áustria que a acompanhou ao Brasil, juntamente com outros naturalistas como Spix, 



Martius, Pohl e Radi, quando de seu casamento com o príncipe D . Pedro (I). Schüch estabeleceu-se no 

Brasil e um de seus filhos, o engenheiro Guilherme Schüch de Capanema, foi figura de destaque da elite 

intelectual brasileira do século XLX. Nova referência a desconhecimento e uso de técnicas mais adequadas 

de mineração é feita na descrição do passado da extração. (S.EM.F.) 

90 Langsdorff começa a destacar a partir dessa página as imensas jazidas de ferro da região, que serão 

intensamente exploradas até a atualidade. (S.EM.F.) 

91 Ε fundamental situar todas as proibições e controles da Coroa portuguesa mencionados por 

Langsdorff no contexto do mercantilismo então em vigor e sua noção de "exclusivo colonial", isto é, a 

posse e o total controle do comércio de produtos naturais das colônias pela metrópole, posto que não era 

prática exclusiva de Portugal, mas sim comum aos outros impérios coloniais contemporâneos. A "abertu

ra dos portos"decretada em 1808 significou a suspensão desse controle em virtude da metrópole e sede 

do império haver-se transferido para o Brasil.. (S.EM.F.) 

92 Não legível no original (N.T.) 

93 Ou loureiro. ( N . T ) . [Laurus]. Gênero da família Lauraceae, no qual algumas espécies brasileiras 

conhecidas popularmente como "canelas" foram descritas. Atualmente este gênero está restrito ao velho 

continente e as espécies brasileiras incluídas em diversos outros gênero. (J .R .S . ) 

94 N o período entre 1824 e 1889, o capital britânico investido nas atividades de mineração, essencial

mente em Minas Gerais, representou pouco mais de 4% do total investido no país. U m balanço final 

desses empreendimentos dão um saldo de um caso de grande sucesso (a St. John d'El Rey Mining Co.) , 

um de performance medíocre e 14 fracassos (cf. Libby, 1991). Ε o caso de sucesso , absoluta excessão, 

deveu-se à conjugação de três fatores - riqueza da jazida de Morro Velho, excelente administração, com 

introdução de inovações tecnológicas, e estabelecimento de uma poderosa articulação política no país, o 

que garantiu os interesses da companhia (cf. Eakim, 1986) ( S . E M . E ) 

95 Jaborandi, em quase todo o Brasil é o nome popular de espécies do gênero Pilocarpus (Rutaceae). E m 

algumas regiões de Minas Gerais, contudo, este nome é dado a algumas espécies de Piper, especialmente 

Piper aduncum (Piperaceae). ( J . R . S . ) 

96 O gênero Pragaria (Rosaceae) não é nativo do Brasil, devendo a espécie pertencer a outro gênero e 

talvez até outra família. (J .R .S . ) 

97 Expressão francesa que quer dizer: "com garfo". Langsdorff chama a atenção para o fato, talvez 

porque, no almoço, se comia com os dedos. (N.T.) 

98 Seriam os Coleóforas, que são pequenas mariposas? (N.T.) 

99 Orquidea. (G.C.C.) 

100 Onagraceae trepadeira, de belas flores com coloração mesclada de rosa e vermelho. (G.C.C.) 

101 Malva não é um gênero americano, de forma que as espécies referidas devam pertencer atualmente a 



outros gêneros da Família Malvaceae. (J .R .S . ) 

102 Lycopodium (Lycopodiaceae) é conhecido popularmente com pinheirinho é utilizado como ornamental 

e medicinal; diversas espécies crescem nas serras de Minas Gerais. (J .R.S . ) 

103 Não há registro deste binômio nos index de nomes científicos botânicos. (J .R.S . ) 

104 A palmeira referida no texto é Acrocomia aculeata (Aprecaceae), uma espécie muito comum na região 

do Planalto Central brasileiro (floresta semidecidual); seu caule e suas folhas são revestidos por espinhos 

compridos e escuros. (J .R .S . ) 

105 Ervas aromáticas de origem européia, cultivada no Brasil, entre as quais a hortelã-pimenta. (G.C.C.) 

106 Trata-se de uma espécie de Zanthoxylum (Rutaceae), que pelos espinhos espessos que possui no caule 

é também chamada "Mamica-de-porca". O gênero Fragaria (Rosaceae) não ocorre no Brasil. (J .R.S . ) 

107 Chiococca alba. (J .R.S. ) 

108 Futura Belo Horizonte. (N.T.) 

109 Hans Becher ignorou esse trecho sobre a água; realmente, ele não está muito claro no original. 

(N.T.) ' 

110 Diversas espécies de árvores da família Leguminosae são conhecidas como Barbatimão ou Angico. 

Nesta região de Minas Gerais, a espécie mais comum de Barbatimão é Stryphnodendron adstringens é a de 

Angico, Anandenanthera macrocarpa. ( J .R .S . ) 

111 Desde 1808 o Brasil contava com instituições de ensino superior, como as Academias Médico-

cirúrgicas da Bahia e do Rio de Janeiro (ambas de 1808) e a Academia Real Militar (1810). A criação de 

uma universidade foi tentada, dentre outras vezes, durante a Assembléia Constituinte de 1824, e é 

seguramente a esse projeto que Langsdorff se refere. (S.EM.F.) 

112 Provavelmente se refira a alguma espécie da família Lauraceae, popularmente conhecidas como 

"canelas". (J .R .S . ) 

113 Espécies do gênero Opuntia (Cactaceaea), são conhecidas como "Palma" ou "Figueira-da-índia", 

sendo cultivadas também como forrageiras. Antes do descobrimento dos corantes sintéticos, cultivava-se 

a cochonilha (um homóptero) sobre O. cochinillifera para a obtenção do pigmento vermelho-carmim, um 

corante de alimentos. (J .R .S . ) 

114 Hancornia speciosa, Apocynaceae, arvoreta do cerrado cujos frutos são utilizados em ampla escala em 

doces, sucos e sorvetes. (G.C.C.) 

115 Refere-se a Myrciaria trunciflora (Myrtaceae), uma espécie nativa das matas do Sudeste e Sul do 

Brasil; os frutos atropurpúreos, quase negros, são produzidos no tronco e não no ápice de ramos 

foliosos, como é comum na maioria das plantas. (J .R.S . ) 



116 Passo: antiga unidade de medida de comprimento equvalente a uma distância de 0,70m/0,90m (220 

p a s s o s = 1 7 6 m ) . (N.T.) 

117 Refere-se provavelmente a Myracrodruon urundeuva (Anacardiaceae), uma espécie de ampla distri

buição, mas que habita preferencialmente formações vegetais mais secas, como a caatinga e florestas 

estacionais. ( J .R .S . ) 

118 O termo campo de capoeiras deve referir-se ao "cerrado", formação vegetal típica da região. Sabe-se 

atualmente que o aspecto atrofiado das espécies desta formação deve-se principalmente a problemas 

edáficos (ausência de nutrientes e toxicidade de certas substâncias como o alumínio) e não por problemas 

hídricos, ou mesmo, pela ação do vento. ( J .R.S . ) 

119 Calumba ou calunga é o nome popular de Simaba (Simaroubaceae) em Minas Gerais, um sub arbusto 

do Cerrado, cujas raízes são amargas e tônicas. ( J .R.S . ) 

120 Cabra é o mestiço de mulato e negro. (N.T.) 

121 N o original, essa frase está confusa. (N.T.) 

122 Provavelmente, um pilão. (N.T.) 

123 O autor deve estar se referindo ao tamanduá-bandeira. (N.T.) 

124 Úlcera venérea. (N.T.) 

125 Diversas espécies do Gênero Mikania, Asteraceae (Compositae) ocorrem no Brasil. Algumas delas, 

conhecidas como "guaco" possuem folhas muito aromáticas e são utilizadas na medicina popular contra a 

tosse e como expectorantes. ( J .R.S . ) 

126 Taboca é o nome popular de algumas espécies de bambus nativos do Brasil, sendo difícil se saber qual 

a espécie em questão. ( J .R .S . ) 

127 Angelina, também angelim, é o nome popular das espécies do gênero Andira (Leguminosae). Das 

espécies do gênero ocorrentes na região, Andira humilis, é a mais comum. (J .R .S . ) 

128 Ou sucuri. (N.T.) 

129 Ou bicho-do-pé. (N.T.) 

130 Seria Ferreira Couto? (N.T.) 

131 A mangabeira, Hancornia speciosa (Apocynaceae), é uma árvore nativa do Cerrado e da Caatinga 

brasileira, cujos frutos são comestíveis e muito apreciados, principalmente na Região Nordeste do Brasil. 

( J .R .S . ) 

132 Interessante verificar a percepção de Langsdorff sobre a fragilidade do ecossistema do Cerrado, assim 



como o de alguns habitantes do lugar, que demonstravam a capacidade de diferenciar formas possíveis de 

manejo da região, especialmente os possíveis efeitos do fogo. (G.C.C.) 

133 Serra da Lapa faz parte do conjunto de montanhas da Cadeia do Espinhaço denominada "Serra do 

Cipó". A vegetação encontrada na Serra é denominada "Campo Rupestre", com espécies crescendo sobre 

floramentos rochosos (quartzo) ou sobre solos arenosos, pouco profundos, bem drenados. As tempera

turas são, em geral, elevadas durante o dia e relativamente baixas à noite. Muitas espécies endêmicas são 

encontradas neste tipo de formação. ( J .R.S . ) 

134 A espécie encontrada por Riedel trata-se provavelmente de Discocactus placentiformis, um cacto 

arredondado que ocorre na região da Cadeia do Espinhaço entre Diamantina, Serro e Conceição do Mato 

Dentro. ( J .R .S . ) 

135 o termo mais aproximado que os dicionários registram é Sauroglossum, um gênero de orquídeas da 

América do Sul. (N.T.) 

136 Os dicionários registram Vellozia, gênero de plantas brasileiras, muito freqüentes nas serras do 

Planalto Central. (N.T.) 

137 A flora dos campos rupestres é muito rica, especialmente em espécies das Famílias Velhziaceae 

(Vellozia, Barbacenia, e t c ) , conhecidas como "Canela-de-ema", Melastomataceae (diversos gêneros como 

Microlicia, Lavoisiera, cujas espécies foram muitas vezes, descritas como Rhexia), Eriocamaceae (Eriocaulon 

)e Xyrioaceae (Xyris), estás duas últimas conhecidas como "Sempre-vivas". ( J .R .S . ) 

138 Como unidade de medida para secos, hoje corresponde a 20 1; como unidade de medida de superfí

cie brasileira, cerca de 2½ a 5 hectares. (Η. B.) 

139Açúcar-cande. (Η. B.) 

140 Chá-de-pedestre é o nome popular de Lippia corymbosa, (Verbenaceae). ( J .R.S. ) 

141 N o original está "tana"; Hans Becher releu como "lautaxa". Os dicionários não registram nenhum 

dos dois vocábulos. Os que mais se aproximam e que se encaixam no contexto são: Lantana, gênero de 

ervas tropicais da família das Verbenáceas, e Tanacetum, erva da família das Compostas. (N.T.) 

142 Hydrocopyle (Apiaceae) é uma espécie rasteira, que cresce nos campos arenosos. Pouca ou nenhuma 

semelhança parece existir entre ela e o ginseng, Panax ginseng (Araliaceae), a não ser o parentesco entre as 

Famílias a que pertencem. (J .R.S . ) 

143 A mandioca, Manihot esculenta ( = Jatropha manihot) Euphorbiaceae, é uma espécie neotropical 

amplamente cultivada pelos índios americanos antes do Descobrimento da América, sendo sua origem 

difícil precisar. A Região Central Leste do Brasil, principalmente nos Estados de Goiás, Minas Gerais e 

Bahia, é uma das mais ricas em espécies do gênero. Os materiais coletados por Riedel durante esta 

expedição são tipos nomenclaturais de algumas espécies e subspecies do gênero. (J .R.S. ) 

1 4 4 A palavra Aromia não foi encontrada nos dicionários. Hans Becher reescreveu como "anemia", que 



não parece se enquadrar no contexto. As espécies botânicas que mais se aproximam graficamente são 

Arenaria e Anona. (N.T.) 

145 [Pteris] provavelmente Pteridium aquilinum. ( J .R .S . ) 

146 Talvez ele esteja se referindo à Mandiocaçu, ou à Mandioca-mansa. (N.T.) 

147 Espécies do gênero Aloe (Lilaceae) são as conhecidas "Babosas", originárias da África e não 

ocorrentes na América. Ε difícil saber, neste caso, a identidade do gênero. ( J .R.S . ) 

148 Diversas espécies do gênero Campomanesia (Myrtaceae) são em geral conhecidas como Guariroba e 

possuem frutos comestíveis, muito apreciados. Campomanesia adamantium, é uma espécies comum nesta 

região e, pela pequena descrição apresentada, pode ser a espécie em questão. ( J .R .S . ) 

149 A partir dessa página LangsdorfF passa a descrever aspectos geológicos, econômicos e sociais de 

outro importante recurso mineral de Minas Gerais, o diamante, que teve seu ciclo de intensa exploração e 

produção de riqueza mais curto do que o do ouro iniciado em fins do século XVIII . O modo de ocorrên

cia aluvial, i.é., misturado a areias e cascalhos que, por sua vez, não são a rocha-matriz, favorece a explora

ção superficial como garimpo e a cata mencionados por LangsdorfF. (S.EM.F.) 

150 o vintém, antiga moeda de cobre em Portugal e no Brasil, eqüivalia a 20 réis. (N.T.) 

151 O Jatobá, Hymenaea courbaril ou H. stigonocarpa (Leguminosae), é uma árvore que cresce no cerrado e 

florestas semidecíduas, cujos frutos produzem uma polpa farinácea comestível, apreciada pela população 

das regiões onde ocorre e pela fauna. ( J .R.S . ) 

152 Certamente trata-se do texto "Memória sobre as Minas da capitania de Minas Gerais suas descnpções, 

ensaios e domicílio próprio; a maneira de itinerário, com 1 appendice sobre a Nova Lorena diamantina, sua 

descripção, suasproducções mineralogicas e utilidades que d'este paiz possam resultar ao Estado." (escrita em 

1801). Rio de Janeiro, Ε . & H . Laemmert, 1842. (S.EM.F.) 

153 o Buriti, Mauntia flexuosa (Arecaceae) é uma palmeira com folhas em leque, que habita áreas 

brejosas ou inundáveis das Regiões Nordeste, Centro-Oeste e parte do Sudeste. ( J .R .S . ) 

154 José Vieira Couto (1752-1827) formou-se em Filosofia e Matemática em Coimbra, onde também 

lecionou. Couto compartilhava uma visão da história do planeta que mesclava as concepções catastrofistas 

[(cujos principais expoentes foram Buffon (1707-1778) e Cuvier (1769-1832) ] , com a "Terra em 

Decadência" das Teorias da Terra correntes ao longo do século XVIII - nas quais teólogos e deístas em 

geral procuravam estabelecer o plano da criação na Natureza. (S.EM.F.) 

155 o parágrafo está truncado e sem sentido. Tentamos fazer uma tradução literal. (N.T.) 

156 Pirita decomposta, satélite do diamante. (N.T.) 

157 Genipa americana (Rubiaceae) é popularmente conhecida como Genipapo. Seus frutos são comestí

veis e utilizados para fabricação de doces e licores. Os indígenas brasileiros utilizavam-nos como corante, 



extraindo uma tintura escura dos frutos, com a qual pintavam a pele. ( J .R .S . ) 

158 [Pteris]. Provavelmente Pteridium aquilinum. 

159 Continuação no Caderno 16. (N.T.) 

160 Ou Quent, antiga medida alemã, equivalente a l ,67g . (N.T.) 

161 A palavra original é "Mantelgestein", que não existe nos dicionários consultados. U m a tradução literal 

poderia resultar: "rocha de superfície", "rocha de manta", "rocha de cobertura", "rocha de capa", "rocha 

envoltória". (N.T.) 

162 Antiga unidade de medida de peso, equivalente a 1/4 quilate ou 49,8 miligramas. (N.T.) 

163 Trecho transcrito em português por Langsdorff. (N.T.) 

164 Cactus do Gênero Opuntia. 

165 Seria interessante comparar esta relação com os dados substanciais fornecidos por W L . von 

Eschewegw, que viveu e estudou por alguns anos essa região a serviço do governo português. (S.EM.F.) 

166 Também chamada Pau-de-balsa. ( N . T ) 

167 Os frutos silvestres correspondem às seguintes espécies: Anacardiaceae: Anacardium humile (caju-

do-campo); Annonaceae: Rollinia sp (Araticum); Apocynaceae: Hancornia speciosa (Mangaba); 

Bromeliaceae: Bromelia sp (Gravatá-do-campo); Caryocariaceae: Caryocar brasiliensis (Pequi), Myrtaceae: 

Psidium guajava (Goiaba), Camponanesia sp (Guabiroba), Myrciaria trunciflora (Jaboticaba), Aea, Pêssego-

do-campo, Murta(?); Passifloraceae: Passiflora sp (Maracujá); Rubiaceae: Genipa americana (Genipapo); 

Solanaceae: Solanum lycocarpum (Fruta-de-lobo), Solanum sp (Joá). ( J .R .S . ) 

168 Calcinar = decompor um composto químico por aquecimento; transformar para se obter cal. (H.B.) 

169 Provavelmente Chamaecrista sp (Leguminosae). ( J .R .S . ) 

170 Os vocábulos que mais se aproximam são: marizeira, uma planta da família das leguminosas; mari, 

planta icacinácea; teixo. árvore conífera. (N.T.) 

171 A Carnaúba, Copernicea prunifera (Arecaceae), é uma espécie característica do Nordeste brasileiro, de 

cujas folhas se extrai uma cera empregada para diversos fins. Ε possível que a planta em questão não se 

trate da verdadeira carnaúba, mas de outra espécie de palmeira, pois os frutos descritos, do tamanho de 

uma maçã, são muito maiores do que aqueles encontrados na carnaúba, que em geral não passam de 2 cm 

de diâmetro. Além disso, a distribuição da carnaúba limita-se à Região Nordeste, não sendo encontrada 

no Estado de Minas Gerais. ( J .R .S . ) 

172 Medida de peso inglesa equivalente a 28 ,349 gramas. (N.T.) 



1 7 3 A palavra encontrada que mais se aproxima é Corindiúba (ou crindiúva ou quatindiba), uma árvore 
da família das ulmáceas, que fornecem madeira alva, fibrosa e flexível. (N.T.) A Gurintiúba, conhecida 
também como Grandiúva, Pau-pólvora ou Crindiúva, Trema micrantba (Ulmaceae), é uma espécie 
pioneira, de crescimento muito rápido, encontrada em todo o Brasil e América tropical. ( J .R.S . ) 

1 7 4 Originalmente, terreno que uma junta de bois podia lavrar em um dia. Antiga medida agrária, que 

variava conforme o país, equivalente aproximadamente a 3 K m 2 . (N.T.) 

1 7 5 A Palmeira-macaúba é outro nome popular do Coco-de-catarro, Acrocomia aculeata (Arecaceae). 

( J .R .S . ) 

1 7 6 Uma medida = medida para secos de 1 0 a 2 0 1. (Η. B.) 

1 7 7 Poderia ser também a ilmenita ou titanato ferroso. (N.T.) 

1 7 8 Deve-se registrar aqui o seguinte: em sua transcrição, o tradutor russo escreveu apenas a inicial A da 

palavra; H . Becher registrou, primeiramente, a palavra "Allotrien" que, em alemão, quer dizer "tolices, 

besteiras", mas a corrigiu a mão, alterando para "Allotropien", que pode significar alotropia ou alótropos. 

Sendo Ménétriès um zoólogo, certamente seria de se esperar que ele estivesse se ocupando com os 

"alótropos'". Todavia, conhecendo-os a antipatia mútua entre Ménétriès e Langsdorff, pode-se perfeita

mente aceitar que este estivesse querendo mesmo dizer "tolices", inclusive contrapondo-o ao Riedel, "que 

trabalhava com afinco". Seria um trocadilho de Langdorff? (N.T.) 

1 7 9 Esta obra, publicada em 1 8 2 4 , descreve e ilustra diversas espécies vegetais, muitas delas medicinais, 

observadas pelo botânico Auguste St. Hilaire durante suas viagens pelo Brasil ( 1 8 1 6 - 1 8 2 2 ) . A listagem 

compilada corresponde aos diversos nomes científicos dados à Ipeca por diferentes botânicos, sendo o 

primeiro, Cephaelis ipecacuanha, o nome correto e os restantes considerados como sinônimos. ( J .R.S . ) 

1 8 0 Esta Região de Minas Gerais corresponde a um dos limites austrais da Cadeia do Espinhaço e os 

campos nela encontrados são naturais, floristicamente semelhantes aos campos rupestres encontrados 

para o Norte, mas com uma menor riqueza de espécies. (J .R.S. ) 

1 8 1 Langsdorff pode estar se referindo ao pesquisador europeu J . Mawe, que visitou Minas Gerais no 

início do século XIX e escreveu um livro relatando essa viagem, publicado em 1 8 1 6 . (N.T.) 

1 8 2 Attalea dubia (Arecaceae) é a palmeira conhecida como Indaiá nesta região, e cujos frutos são 

utilizadas na alimentação pela população e pela fauna em geral. (J .R.S. ) 

1 8 3 Permissão ministerial (Η. B . ) . 

1 8 4 É difícil se saber a que espécie da família Leguminosae se refere. Diversas espécies são consideradas 

tóxicas, especialmente por possuirem aminoácidos não proteicos nas sementes, uma proteção contra a 

predação. ( J .R .S . ) 

1 8 5 Inchação inflamatória dos nódulos linfáticos na região inguinal (Η. Β . ) . 



186 Provavelmente refira-se à espécie do Gênero Tiboucbina (Melastonataceae), que possui flores lilazes e 

são conhecidos popularmente como Manacás-da-serra ou Cevarisutiras.(J.R.S.) 

187 Esse bravo homem morreu poucos meses depois de nossa passagem. (Langsdorff) 

188 Na língua portuguesa, é chamada de gameleira, porque se fazem gamelas e vasos com o seu tronco 

grosso. (Langsdorff). 

189 Espécies do Gênero Oxalis (Oxalidaceae) são conhecidas popularmente como "Azedinha" ou "Trevo". 

A presença de folhas pinadas nesta espécie, ao invés das folhas digitadas normalmente encontradas no 

gênero, é enfatizada através da expressão latina "folus pinnatis". ( J .R.S . ) 




	Untitled



