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PROLOGO DA PRIMEIRA EDIÇÃO

BENÉVOLO LEITOK.

A força moral de uma nação não se determina só pelo numero de

seus soldados ou de seus vasos de guerra, pelo incremento de seu

commercio ou de sua industria, mas principalmente pelo gráo a que

teem attingido as sciencias, as lettras e as artes. São estas que inven-

tam o canhão, encouraçam as esquadras, impellem as locomotivas,

fazem mover-se as correntes eléctricas, desvendam os mysterios das

florestas e do solo e, tornando-os em realidades, transformam-n'os em

productos que se derramam pelas fabricas e pelos mercados. E' pela

força intellectual e não pela physica, pois, que uma nação progride,

que campèa entre as outras. Não bastam os arsenaes, as fabricas, as

alfandegas, ê preciso que tudo se mova pela força do génio de seus

filhos, que descobrem os materiaes que dão movimento aos operá-

rios, ás machinas e ás pautas.

A província do Amazonas, que, no Império, possue o território

que maior cópia de productos pôde fornecer á actividade humana,

ante a marcha progressiva do século, não cruzou seus braços, pro-

curou conhecer o que o silencio das suas florestas esconde, para

atiral-as ao mundo, e para isso teve a patriótica idéa de fundar o seu

Museu, cadinho onde se apurarão as suas riquezas, para, depois do

conhecidas, serem ofl'ertadas á actividade humana.

Até aqui só a intelligencia exótica, de longe em longe, percorria

os seus sertões e tirava proveito do que encontrava ; agora, porém, é
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a própria província que mostrará o que ella de novo e de ulil guarda

em seu seio.

Fundado o Museu Botânico do Amazonas, pela lei n. 629 de 18 de

Junho de 1883, em 22 de Janeiro de 1884 teve o seu regulamento ; mas

circumstancias imprevistas fizeram com que até Junho de 1887 esti-

vesse privado de verbas, para a sua completa organização, e por

conseguinte baldo de meios para trabalhar. Honrado com a confiança

da presidência, fui immerecidnmente chamado para organizar e mon-

tar o Museu, e, pondo toda a minha actividade em prova, entrei logo

a lutar n5o só com as difflculdades que se me oppunham pela falta de

elementos, como pela indifí'erença e má vontade que sempre appa-

recem, quando surge em qualquer parte uma idéa nova.

Apezar dos obstáculos e da luta constante, o Museu poude fazer

apparecer hoje, modesta, sem atavios que deslumbrem, envolta na

roupagem lisa da sua consciência, a Vellosia, pedindo ás suas irmSs

um lugar para ella, para também entrar no coro daquellas que acom-

panham os solos das encanecidas á luz do foco da sciencia.

A Vellosia vem temerosa offerecer o que poude respigar no des-

ça uço das fadigas das lutas inglórias, sobraçando pequena messe,

mas que prova que descuidada não andou.

O Museu julga-se feliz, por poder, estando ainda sob as faxas

infantis, fazer aquillo que outros não fazem senão depois de lhes ter

passado pelos archivos um grande numero de annos.

A Vellosia, como a Linnaea, a Malpighia, a Bomplandia, a Adan-

sonia, a Lindenia, e outras, com os seus trabalhos, vem também

render um tributo de homenagem, perpetuando o nome do brazileiro

notável que se chamou Frei José Mariano da Conceição Velloso, o

primeiro botânico que no Brazil chegou a ter publicado o fructo dos

seus fatigantes trabalhos. (1) Na falta de um Mecenas, sirva o nome

de um redivivo, e que as palmas que porventura colha, prestem para

ornar o pedestal da sua gloria.

(1) FlopEe Flu-uinensis seu descriptionum plantarum praefetura Fluoiinensi sponte nasceatiam
libar pnnus ad systeua saxualo coacinnatus Augustissimae Dominae nostree per manus lUra. ac
Exra. AlciysU Je VasoiQcallos & SJUaa Brasilaa ('ro-Regis Quarti etc. eto. Sistit Fr. Jossphos Ma-
rianas a Conoaptioaa Velloso. Proeab. Ord. S. Fraac. Reform. Prov. Flumin. 1790,
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Se deparar também com flores no seu caminho, e não se lacerar

nos espinhos que possam tolher-lhe a marcha, essas flores a Vel-

losia atira viçosas sobre a fronte dos poucos deputados provinciaes

que facultaram-lhe os meios de apparecer em publico.

Manda também a justiça que ella apresente os nomes do Dr. José

Lustosa da Cunha Paranaguá, o presidente fundador do Museu ; o

do Dr. Theodureto Carlos de Faria Souto, presidente que dotou o

Museu com um edifício próprio; o do Dr. José Jansen Ferreira

Júnior, que pela sua honradez e patriotismo soube evitar que um
golpe de morte fosse vibrado sobre esta instituição; o do Dr. Er-

nesto Adolpho de Vasconcellos Chaves, presidente a quem o Museu

deve a organização do seu laboratório chimico, e o do coronel de

engenheiros Conrado Jacob de Niemeyer, o presidente que con-

seguiu da assembléa os fundos necessários para a marcha regular

do Museu.

A Vellosia não é mais do que o archivo do que houver de origi-

nal nas investigações feitas no Museu, contribuindo, por meio da

botânica, da chimica, da ethnologia e da historia, para o desen-

volvimento das sciencias naturaes, da geographia, da industria e do

commercio.

Apresenta neste primeiro volume, para cumprir o que determina

o art. 22 do Regulamento do Museu, na primeira parte o começo

de um trabalho em que são descriptas differentes plantas medici-

naes e industriaes, que em consciência parecem ser novas, bem

como a descripção de 25 palmeiras também novas. Na segunda par-

te, infelizmente, só apparecem uns ensaios chimicos, de algumas sub-

stancias alimentícias, porque, a despeito de todos os meus esforços

e por motivos independentes da minha boa vontade, não consegui

obter nenhum estudo de chimica orgânica vegetal, (1); na terceira

vem um estudo sobre os vestígios de uma necropole dos primitivos

habitantes do Amazonas e o folklore ou mythologia da mesma

região.

(1) Nesta segunda edi«So sopprimo essas analises.
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()ccupancIo-se a elhnologia nSo só das leis, costumes, usos, tra-

ídos physicos e origem de um povo, mas também da sua lingua,

da sua religiflo o dos seus mytiios, vem esses artigos nao só ame-

nisar aquella aridez que Bernardin de St. Pierre achava na botâ-

nico, como cumpriras disposições dos arts. 22 e 28 docap. XII do

citado Regulamento.

Agora ainda algumas palavras, não aos mestres da sciencia, por-

que estes sempre acolhem pressurosos e com jubilo os esforços de

seus confrades, e estão sempre promptos a desculpar algumas fal-

tas, mas áquelles que não sabem o que c um banquete na mesa

de Linneo.

Em geral, para bem determinar-se uma planta, ha o confronto

para a identificação da espécie, que é feito nos grandes herbarios

;

porém nSo se dispondo desse meio, ao alcance dos botânicos es-

trangeiros, corre-se o risco de se fazer uma dupla classificação

;

vale porém mais isto de que não resulta desar algum, do que dei-

xar, por desidia ou incúria, plantas novas ou úteis desconhecidas. Os

grandes mestres da sciencia, no foco das luzes, teem cabido em du-

plas determinações, que teem ido para a synonymia
;

poderá cahir

nesse engano o autor destas linhas, porque grande é hoje a litte-

ratura botânica, e não lhe ô dado possuil-a toda ; mas terá cumprido

um dever.

Fracos são os meios de que dispõe o Museu, mas por isso não

se deve cruzar os braços, sob pena de incorrer n'um crime de

leso-palriotismo, que o autor a si próprio não perdoaria.

o Director do Museu

'J. 'Barbosa (Rodrigues



PROLOaO. DA 2' EDIÇÃO

Devo ao leitor uma explicação pela demora no apparecimento da

Vellosia, que em tempo opportuno deixou de ser publicada. Vem esta

edição perpetuar os trabalhos feitos no Museu Botânico do Amazonas

durante os annos de 1885 a 1888.

Depois de incessantes trabalhos e de lutas continuas, tendo con-

seguido apresentar o Museu organizado e em condições de já poder

ser admirado por estrangeiros, levado por ódios particulares o

políticos, um vice-presidente deu profundo golpe de morte na insti-

tuição, que se não se extinguiu immediatamente foi isso devido a

esforços por mim empregados. Todavia, se não foi riscada do numero

de suas congéneres, de então em diante conservou-se anniquilada,

sem meios de se erguer, por não dispor de uma só verba que a

animasse, por terem sido os seus meios de existência desviados para

outros fins, pela própria mão que a ferira.

Sem verbas, completamente desmontado pela rápida e brusca

mudança de casa, não podendo o Museu soerguer-se, suspendi a

publicação da revista, que já tinha um volume em circulação e

impressa a parte botânica do segundo. Tendo sabido cheio de erros

o volume publicado e impresso em papel de péssima qualidade,

retirei-o da circulação, esperando que o Museu retomasse seu antigo

curso para então imprimir de novo a revista correcta e digna de ser

manuseada. Prejudicial, entretanto, era essa demora aos foros do

estabelecimento que eu creara e dirigia, porque não só os trabalhos

executados com tantos sacrifícios não appareciam, como a sciencia

perdia, vendo retiradas da publicidade as novidades que haviam sido

alcançadas.



Dormiam as estampas do 2° volume, já impressas, o somno dos

condemnados e no esquecimento as espécies novas, quando passou

o paiz por uma revolução politica que derrubou a parcella de invejosos

que perseguiam o Museu c levou para as plagas amazonenses um

homem de talento que á illustraçao alliava subido patriotismo.

Tomando as rédeas do governo, desde logo estendeu mSo protectora

ao Museu Botânico e procurou meios de salval-o e erguel-o á altura

que merecia. Immediatamente encommendou para o estabelecimento

umatypographia própria que, infelizmente, não chegou a ser montada,

porque antes de chegar a Manáos e antes de feitas as reformas que o

governador preparava, fui chamado pelo Governo central para tomar

a direcção do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Apezar disso, ao

deixar saudoso o estabelecimento que tantos trabalhos me dera, mas

que o queria como filho dilecto, o Dr. Ximeno Villeroy, o patriótico

Governador do Amazonas, ordenou a impressão dos trabalhos que

existiam terminados ea reimpressão do 1° volume. Apparecem, pois,

hoje, esses dous volumes da revista, graças aos esforços daquelle cava-

lheiro, pelo que rendo-Ihe aqui um publico testemunho de gratidão.

Chegando ao Rio de Janeiro, levei aos prelos da Imprensa Nacional

a revista; mas, infelizmente, a grande agglomeração de trabalhos do

Governo retardou muito a impressão.

O leitor do volume notará agora a falta da Poranduba Amasonense.

Cumpre-me explicar a razão dessa falta.

Sendo um trabalho bastante longo, occupando mais de um volume

da revista, de mais de 300 paginas, para não sobrecarregar os cofres

do Amazonas, aceitei o convite, que gentil e cavalheirosamente me fez

o digno director da Bibliotheca Nacional, Dr. Bittencourt Sampaio, para

publicar esse trabalho nos Annaes da mesma Bibliotheca, visto tratar-se

de assumpto que interessava essa repartição. De feito, foi a Poranduba

impressa no vol. XIV dos Annaes da Bibliotheca Nacional.

Julgo de meu dever aqui prevenir o leitor de que, tendo sido apro-

veitadas as estampas que estavam promptas para entrar no 2» volume,

assim como as que haviam já servido no 1°, nota-se agora na parte

botânica, que a numeração das respectivas estampas de I a XIII é
seguida outra vez de outras de Ia XXII. Contém, ^ois, & Eglogae
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plantarum novarum 35 estampas divididas em duas series. As es-

tampas que formaram a 2^ serie referem-se ao texto da pag. 3J em

deante, intercaladas entre as duas series as estampas XXII a e XXII b,

que foram posteriormente impressas.

Tendo-se extinguido, com a minlia retirada, o Museu Botânico do

Amazonas, alii ficam esses dous volumes como vestígio de sua

ephemera passagem no mundo scientifico, e como prova de que, em

curto espaço de tempo, rodeado de contratempos, aquelle estabeleci-

mento não deixou de ter verdadeira utilidade.

O leitor lerá o seu histórico no segundo volume.

Estas paginas resumem os traballios de casa, não sendo aqui

consignados os que se referem a noticias do estabelecimento no ex-

trangeiro, a informações e propaganda de conhecimentos, não só das

riquezas, como da geographia, ethnographia, climatologia, vantagens

da immigraçSo, etc.

Tendo sido modificado o formato da Revista, as estampas não

puderam ser addicionadas ao texto, pelo que formam ellas um
volume em separado. Com facihdade eleitoras cotejará coma parte

descriptiva

.

o Director do Museu

J. (Barbosa (Rodrigues.





REGULAMENTO N. 49, DE 22 DE JANEIRO DE 1884

O Presidente da Província do Amazonas, usando da attribuiçSo

que lhe confere o art. 24 § 4^ da Carta de Lei constitucional de

12 de Agosto de 1834, resolve expedir o seguinte:

RE&ULAMENTO PARA O MUSEU BOTÂNICO DO AMAZONAS

CAPITULO I

DO MUSEU E SUA ORGANIZAÇÃO

Art. l.f O Museu Botânico do Amazonas é destinado principal-

mente a estudar botânica e chimicamente a flora da província, e

vulgarisar os seus productos ; devendo colligir e ter sob sua guarda

os productos naturaes e induslriaes que visem áquelle fim.

Paragrapho único. Estudando a industria indígena, terá também
uma secção ethnographica.

Art, 2.'^ A direcção e fiscalização será exercida por um director,

de accordo com o Presidente da Província.

Art. 3." Terá o Museu o seguinte pessoal: um botânico e um
chimico, sendo um delles o director, um ajudante-secretario, um
dito desenhista-photographo, e um dito jardineiro, um porteiro, e

quatro serventes, de preferencia Índios.

CAPITULO II

DO DIRECTOR

Art. 4.» O director será nomeado pelo Presidente da Província

devendo a nomeação recahir sobre o botânico ou o chimico.

Art. 5." Compete ao director:

§ 1.° Propor ao Presidente da Província a nomeação do botânico

ou do chimico, assim como a dos ajudantes e porteiro, podendo

os dous primeiros servir por contracto.

§ 2.° Nomear e demittir os serventes e marcar-lhes o serviço.
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§ 3.0 Representar ao Presidente sobre as providencias que julgar

convenientes ao estabelecimento, assignar toda a correspondência,

folhas de pagamento, e rubricar as contas.

§ 4.» Dotermin;ir ao chimico, ou ao botânico, os trabalhos que

julgar convenientes.

§ 5.° Redigir a revista do Museu, e promover relações com os

estabelecimentos congéneres estrangeiros.

CAPITULO III

DO BOTÂNICO

Art. 6.° Compete ao botânico:

§ 1.0 Fazer lierborisações, colher e coUeccionar as plantas da

provincia, segundo os preceitos scientificos.

§ 2.0 Classificar, descrever, desenhar e fazer desenhar as que

forem novas ou pouco conhecidas.'

§ 3.° Organizar um catalogo melhodico, onde, além do nome vulgar

e scientiflco, se encontrem as propriedades das plantas.

§ 4.0 Reunir todos os productos vegetaes, e conserval-os.

§ 5.° Ter sob sua guarda o herbario em boa ordem e conser-

vação.

CAPITULO IV

DO CHIMICO

Art. 7.0 Compete ao chimico:

§ 1 ° Analysar qualitativa e quantitativamente as plantas, ou os

seus productos.

§2.° Extrahir os princípios activos das mesmas e os productos

chimicos, quer para as coUecções do Museu, quer para amostras

que tenham de ser remettidas para o estrangeiro.

§ 3.° Ter sob sua immediata guarda e em boa conservação nSo só

o laboratório como o gabinete chimico.

§ 4.° Fazer experiências com os productos obtidos.

§ 5.° Registrar, methodicgmente, com todas as observações e

considerações as analyses que se fizerem, com as respectivas da-

tas.

§ 6.° Apresentar mensalmente o resultado dos trabalhos com o

registro acima.

§ 7.° Fazer extractos e tinturas das plantas toxicas e medici-

naes.

§ 8.0 Requisitar com tempo e por escripto o que for necessário

para o bom desempenho de suas obrigações.
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CAPITULO V

DOS AJUDANTES

Art. 8.° Os ajudantes auxiliarão ao botânico e ao chimico nas

suas excursões e nos trabalhos de gabinete, assim como se auxi-

liarão mutuamente.

Art. 9.0 Serão nomeados pelo Presidente da Província, sob pro-

posta do director, apresentando provas de moralidade e de sabe-

rem pelo menos as línguas franceza e latina e arithmetica.

Art. 10. Deverão ter a qualidade de cidadão brazileiro, e, quando

não se encontrem especialistas, poderão ser estrangeiros contractados.

Art. 11. Além dos requisitos do art. 9° deverão provar que estão

habilitados em desenho e photographia, jardinagem e horticultura,

conforme a especialidade.

CAPITULO VI

DO AJUDANTE SECRETARIO

Art. 12. Compete ao secretario, além dos serviços que como aju-

dante tiver de fazer:

§l.°Ter a seu cargo não só a correspondência offlcial, que será

registrada, como fazer todas as cópias dos trabalhos do botânico

e do chimico.

§ 2.° Conservar em boa ordem a correspondência.

§ 3.0 Fazer as folhas de pagamento e organizar as contas.

§ 4.° Ter sob sua guarda e conservar em boa ordem a secretaria

e a bibliotheca do Museu, de que deverá fazer o catalogo.

CAPITULO VII

DO AJUDANTE PHOTOGRAPHO E DESENHISTA

Art. 13. Ao photographo desenhista compete :

§ 1.° Tirar as photographias e os desenhos que o director or-

denar.

§ 2.° Conservar os clichés e desenhos por ordem numérica e

por qualidades.

§ 3.° Ter sob sua guarda, em boa ordem, conservação e asseio,

o atelier e os instrumentos, assim como os objectos de desenho.

Art. 14. Poderá ter atelier particular para seu uso, devendo»

porém, recolher ao Museu, onde serão guardadas, todas as chapas

photographicas e desenhos a elle destinados.
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Art. 15. Não poderá dispor de photograpliia algumo, nern de

cópias do desenhos do Museu, sob pena de suspensão ou demissão

proposta fio Presidente da Provincin, conforme a gravidade do

coso.

CAPITULO VIII

DO AJUDANTE JARDINEIRO

Art. 16. Compete ao jardineiro:

§ 1.0 Plantar o horto e dirigir os seus trabalhos, segundo as

Iiistrucções que receber do director.

§ 2.0 Fazer excursões para obter plantas vivas e sementes, sempre
que lhe for ordenado.

§ 3.» Ter sob sua responsabilidade a conservação das plantas,

a dos instrumentos agrícolas, assim como o asseio e boa ordem
do horto, onde deverá morar.

§ 4.0 Para auxilial-o terá quatro empregados que serão de pre-

ferencia Índios.

Art. 17. Das sementes que colher e das que germinarem, poderá

o jardineiro dispor para seu uso da quarta parte, não as podendo,

porém, retirar sem ordem e inspecção do director.

CAPITULO IX

DO PORTEIRO

Art. 18. Compete ao porteiro abrir e fechar as portas do estabe-

lecimento, velar pela sua segurança, asseio e dependências, e cumprir
as ordens do director.

CAPITULO X

DOS SERVENTES

Art. 19. Aos serventes compete, conforme a designação do di-

rector:

§ 1.° Auxiliar ao porteiro no asseio do edifício.

§
2.

o Auxiliar ao chimico e ao botânico nos seus trabalhos, e
limpar o herbario sob as vistas deste.

§ 3.° Empregar-se nos trabalhos da jardinagem e horticultura.
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CAPITULO XI

DAS EXPOSIÇÕES

Art. 20. Logo que o Museu esteja em circumstancios, annual-

mente, no dia 29 de Julho, exporá os seus trabalhos e productos

ao publico, por espaço da três ou mais dias. (1)

Art. 21. Durante o anno a entrnda no Museu só é permiltida

aos domingos ás pessoas que o queiram visilar.

Paragrapho único. Os naturalistas nacionaes ou estrangeiros e

aquelles que quizerem estudar podeião ter ingresso em outros dias,

mediante ordem do director.

CAPITULO XII

DA REVISTA

Art. 22. O Museu terá uma revista trimestral, na qual serão

publicados todos os seus trabalhos. Será dividida em quatro par-

tes, na primeira se occupará da botânica, na segunda da chimica,

na terceira da ethnographia, e na quarta de historia, geographia

estatística, etc, em que noticiará as regiões que forem percorridas

pelo pessoal do .Museu.

Art. 23. Esta revista terá assignantes no paiz e no estrangeiro,

e será distribuída gratuitamente aos estabelecimentos scientificos e

permutada com outras nacionaes ou de outros paizes.

Art. 24. O producto das assignaturas da revista será applicado

ao custeio da mesma revista.

Art. 25. Da parte botânica e chimica se tirarão em separado

alguns exemplares, quando se tratar de plantas medicinaes ou

indnstriaes, para serem remettidos aos hospitaes, escolas de me-

dicina, laboratórios e fabricas, junto a amostras das plantas de

que se tratar.

Art. 26. Será escripta em francez a parte que servir para vulgarisar

os productos da provinda.

CAPITULO XIII

DA SECÇÃO ETHNOGRAPHICA

Art. 27. Todos os objectos indígenas, não só os que pertence-

rem á industria das tribus da Provinda, tirados do reino vegetal,

(t) -^ prinicira exposição foi feita no dia 2) de Juho de iS86, sendo nesse dia inaugurado o re-

trato de Sua Alteza a Senliora Condessa d'Eu, ex-Princeza Imporia! do Brazil.
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como tudo que tenha relação com os seus usos- c costumes, ser3o

recolhidos a uma secção especial.

Art. 28. Estes objectos serão distribuídos e estudados por ordem
geographica e de tribus, c serão conservados sob a guarda do

director.

Art. 29. Sempre que for possível se conservarão photographias

ou desenhos, representando os typos das tribus em posições que

sirvam para o estudo anthropologico.

Ari. 30. Os esqueletos, craneos, etc. das mesmas tribus serão

conservados.

Art. 31. Para o estudo comparativo, serão recolhidos á mesma
secção, numa subdivisão especial, os objectos de louca de barro,

de pedra, não só modernos como archeologicos.

Art. 32. Todos estes objectos, relacionados, serão desenhados

ou photographados.

Art. .33. Nenhum objecto sahirá senão por troca, depois de haver

uma triplicata.

CAPITULO XIV

DAS LICENÇAS E SUBSTITUIÇÕES

Art. 34. As licenças serão concedidas aos empregados do Museu,

de conformidade com os leis em vigor.

Art. 35. As substituições serão feitas reciprocamente entre o

chimico e o botânico; e as dos mais empregados conforme a designa-

ção do director, percebendo o substituto, além dos seus vencimentos,

mais a gratificação do logar substituído quando accumular as funcções.

Paragrapho único. Quando as licenças excederem a um mez, o

director do Museu poderá, com autorização do Presidente da Pro-

víncia, nomear um empregado interino, que perceberá todos os venci-

mentos do cargo,

CAPITULO XV

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 36. Os nomes das pessoas que fizerem donativos ao Museu,

já de fibras, sementes, óleos, resinas, troncos de arvores, etc, já de

objectos indígenas, serão registrados em livro especial e mencionados

na revista.

Art. 37. Sempre que for preciso o director representará ao Pre-

sidente da Província sobre a conveniência de sahir ou fazer sahiros
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seus ajudantes para Serborisações no interior da Província, com segu-
rança e bom resultado.

Art. 38. As despezas de viagem do director e seus ajudantes, nos

vapores subvencionados, correrão por conta da Provincia.

Art. 39. As horas de trabalhos serão marcadas pela tabeliã que o

director organizar, podendo começar ás 6 horas da manhã e terminar

ás 6 da tarde.

Art. 40. O director poderá impor aos empregados pelas faltas que
commetterem as penas de desconto nas gratificações, de suspensão
com perda de vencimento até lõ dias, propondo ao Presidente da Pro-

vincia, se convier, a demissão ou rescisão do contracto.

Art. 41. Xo caso ultimo do artigo anterior não poderá o empregado
pedir indemnização alguma.

Art. 42. Os empregados terão por anno os vencimentos da tabeliã

junta, que fica dependente de approvação da assembléa, assim como,

quando em viagem, mais a diária de seis mil réis (6$000) para o botâ-

nico ou chiniico, e três mil réis (3$000) para os ajudantes.

Palácio da Presidência da Provincia do Amazonas, 22 de Jmeiro

de 1884. — José Lustosa da Cunha Paranaguá.

Tabeliã dos veacinientos annnafs dos tmpregados do Mnseu Botânico

Director

Botânico

Chimico

Ãjadante-secretario

Díto-4eseníiista-photographo

.

Dito-jardíneiro

Porteiro

ORDENADO

4:ooo$floo

4:000.5000

l:600$X»0

1:600.5000

l:600$000

_ SOO500O

GBATIFiC-xr.VO

l:2tX)§iXI0

2: 000^000

2:000$000

SOOáOOO

SOOSOOO

30O;0OO

400^000

l:200$iW0

ò:000$iMO

6:000$000

2:t00$0J0

2:40>)Í0X)

2:40O.;0OJ

l:200$OM

Os serventes terão a diária de .3$000.





Eclogae plantamm novanim

AUCTORE

J. Barbosa Rodrigues

Direct. ]\luzei bot. Amaz.

DICOTYLEDONEAE § EXOGENAE d.

subcias. THALAMIFLOUAE D. c.

ordo ANONACEAE juss.

Gen. CYMBOPETALUM Bentt,

1. Cyniljopetaluiii odoratissimum (Barb. Rod. Kerh.
Mus. bot. Amaz. u. 035) arbuscula mediocris ramosissinia

;

raniis pubescontibus ; foliis membranaceis ellipticis acutissimis

basi acutis sessilibus ; pedunculis solitariis supra axillaiúbus ebra-

cteolatis unifloris primo erectis deinde elongaíissimo nutaiitis triplo

foliura supei'antibus quam fructibus ; sepalis subreniformibus acutis

rainutis
;
petalis exterioribus lanceolatis acutissimis membrauaceis

herbaceis, interioribus oblougis crassis ventricosis mucronatis albis ;

baccis arcuatis lateraliter comprcssis pedunculatis subdehiscentibus,

õ-spermis, arillo bilobo magno.

Tabula nostra I.

Arbuscula tenuis, 2

—

i met. alt. Ramuli teretes ; cortice cinereo verruco-

so-rimoso, novelli viridi pubescente. Folia 0"\r2—O.^lÔXO.OS
—0'"061at., pefiolis subiuillis. Pedunculi O, '"3 lg., glabri. Sepala
0"'012 lata, 0"'U06 lg. explicata. Pétala extoriora extus pubescentia.

longitudinaliter laeviter carinata, interiora triplo majora, carnosa,

incurva lateraliter juacta, extus penuinervia sulcata, linea media

prominenti in ápice attenuata, 0,"05X0'"03 lg. Tliorus convesus.

Stamina fiara 0'",006 lg. ; filamenlis brevitus ; anfheris ?
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HAB. in silvis nemorosis propn Pavintinfi, o^f/w Yilla Bella da Impera-

triz, proo. Amaz. Piràyauai^a kiyiiha in língua tupyca noinina-

lur vel Pimenta de boto. Flor. el frucl. m Maio.

Olbs. As AnoiíacGas Ja região austro-oricntal são representadas no Brasil

pelas Rollinias (Gmt)ir<as), Xyhpias (pacovys), Anonas (araticuns), Guaterias (pinda-

liybas), Diujuelias ou Aberamoas (biribasj o pelas Bocageas e Cijmbopelahms.

O género Cymbopetalum foi orçado pelo ])roí'essor Bentliani (1) o incluído nos

Genera Plantarum de Bentham e Hooker (2). O professor Baillon o adoptou na sua
Memoire sur la famille des Anonacccs o nas Anonaceae Mexicanae Leibannianeae

enumeratae fi) e o incluiu também nos seus Genera.

Tem por typo a antig-a Uvaria brasilienses de Velloso, que Martius acceitou na
Flora Brasilicnsis o que ato hoje, se me não engano, era a única espécie que repre-

sentava o Brazil, porque as outras espécies que foram levadas para o geneno perten-

cem ao México.
Vem, pois, a de que me occupo a ser a segunda indígena. Distingue-se perfeita-

mente este género não só das Uvarias, quasi todas asiáticas e africanas, como
mesmo de todos os géneros compreliendidos na trilju das Cvariaceas, pelas três pétalas

internas da coroUa inteiramente dillerentes das externas, como das dos outros géne-

ros, pelo que foi levada para a secção das Mitrephorcas.

ordo CAPPARIDEÁE juss.

Tribu CAPPAREAE D. c.

Gen. CAPPARIS Linn.

Sub. gen. COLICODENDRON Mart. et Eich.

Cappai*is urens (Barb. Rod. loc. cit. n. 507) caule scan-

dente ; ramulis inílorescentibus calycibus pulveruleiíte-ferrugineo-

tomentosis ; foliis petiolatis oppositis papyraceis oblongo -laiiceolatis

acuminatis reticulato-veiiosis utrinque persisteziter albido v. fer-

rugineo-tomentosis ; alabastro subolílongo v. globuloso ; bacca

magna ovoideav. subrotunda éoque pulverulento-albido v. flavido.

Tabula nostra II.

(1) Journ. Liun. Soe. V. 69.

(2) Pags. 27 n. 28.

(3) Adausonia VIII, 268,298, 342 : Hist. des plaiU. I. 240. 2á7
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Radix simplex, perpendicularis, flexuosa, longitudinaliter rimulosa,

corticeextus tabacino, intusalbido amvlaceo. Folia 0,"'09—0,"'11X
0,»04—0,06 lg. jRacemi pauciflori"v. triflori O,"02—0,04 lg.

Pedicelli cylindracei tomentosi 0,02 lg. Flores antliesi, 0'"04õ ia

diam. Staminibus inflexis siibtriplo corollae superantibus
;
pistillo

erecto tertia circiter parte majore. Periantliium 4-merum. Cálix
retroflexus ; sepala oblonga, subobtusa concava extus pilis stella-

tis, tomentosa. Pétala, alba, patentia, calyce duplo longiora, obo-
vatata, brevi-unguiculata concava, marginibus recurvis. Discits

calycis in S(}iiamulas liberas carnosas triangulari emarginatas, pro-

ductus. Stamina \ií\ú subincrassata glaberrima. Ocaivum cyWn-
draceum, extus pilosum uniloculare : stigma conico-discodeum.
Bacoa 0,"'0r)—0,"'11X0'"04—0,'"07 lg. pulposa, polysperma. Se-
mina reiíiforraia, 0,™015X0.™005—O, '"007 lg. fusca albido pilosa.

HAB. in locis arvensis, ad Parintins, olim Villa Bella, e< arf Manàos,
prov. Amaz. Floret in Sept. et fruct. in Sept et Oct.. Tncolis

Cipó-taia nuncupatur.

01>s. Entre as plantas que crescem nos legares de terras argillosas e seccas

que foram cultivados, e depois postos em abandono, torna-se notável o cipó-taia

não só pelas suas bellas flores brancas, como pelo principio acre, volátil, estimu-
lante, e vesillcante que teem as suas profundas rnizes.

Posto que as liastes participem das propriedades das raizes, comtudo não são

tão enérgicas, nem tão proveitosas, por conterem menos quantidade de principio

activo. O^effeito das cascas pisadas ou reduzidas a pó, misturadas com uma pequena
quantidade de agua fria, até á consistência das papas, é o mesmo que o dos syna-
pismos da Si/iiapis-ni/fi-a ou mostarda, Sendo ainda mais irritante e vesicante.

Por esse motivo, os indígenas doUas S3 aproveitam no tratamento do rlieuma-

tisnio, que chamam karuara, no enfraquecimento das pernas, e sempre com tão

grande proveito, que levou a serem também applicadas no tratamento do beribéri,

conseguindo-se curas extraordinárias.

O autor destas linhas, tendo sido atacado pela terrível enfermidade, que o pri-

vava quasi de andar, lançou mão desta planta, e synapisando diariamente as pernas,

aos jioucos voltou-lhe a sensibilidade, perdeu a dormência e desappareceu-lhe a
inchação, flcando perfeitamente bom.

Para fazer desapparecer o ardor que causava a queimadura, tomava banhos de

outra planta, qae aqui descrevo, a anti-febril Sipancm fietida ou Kaa-pUii'., que

auxilia a cura, e no momento produz um bem-estar inexplicável. Poucas não teem
sido as pessoas que. atacadas do terrível mal, teem recobrado a sua primitiva saúde,

graças às propriedades beuellcas desta planta, que não posso deixar de recommendar.
Pertence ella ao velho género Capparis de Linneo, porém, pelos seus caracteres,

pela priraeiri vez se apresenta no mundo scientitico entre as suas congéneres. Di-

versas são as espécies distribuídas em vários sub-generos, porém nenhuma delias é

a que agora aqui descrevo.

Entre as espécies relacionadas por De Candolle, Duchartre, Eichler, não está

incluída esta, que por isto dou como nova, apezar do nome cipó-taia, cipó que

queima, ser muito antigo. E" verdade (jue esse nome se dá tambam a outras espé-

cies, porque Marcgrair, o companheiro de Pison, e medico do conde do Nassau, liga,

na sua Historia rerum naturaliuni Brasiliae, o nome çapotai/a á espécie que Linneo

denominou Capparis cynophallopliora, que pertence á tribu Cijnoptiallea de De Can-

dolle. Não se deve também confundir o cipó-taia com a kaataia, que ó o PUimbago

scandens de Linneo, planta também dos alqueives do Amazonas e do Pará, porém de

paragens húmidas.
Os seus fruetos não são vesiflcantes, como os da Crataeva Benihamii de Eichler,

conhecida vulgarmente no Pará por Catauanj, ou Cataurd no Amazonas, que não é

o tapid do SuU a Crataeva tapia de Linneo, cujos fruetos são também vesiticantes.
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Ordo VIOLARIAE Kndl.

Tribu VIOLEAE D. C.

Gen. CORYNOSTYLIS Martms.

Coryuostylis palustris (Barb. Rod. /. cit., n. 654) folia

oblonga acuta ; sepala lato-ovata subobtusa ciliata ; pétala 4 supe-

riora adscendentia inaequalia, postiça oblonga v. obovata concava,

intermédia multo latiora obcordata recurva, antica longe calca-

rata lamina obcordata emarginata marginibus crispifoliatis calcare

lamina majore contorto. Stamina cohaesa. Stylo stamiuibus multo
excedente. Ovário trilineato piloso.

Tabula nostra III .

Fruíex summas arbores scandens. Itami tereties sinistrorsum volubiles,

cortice suberoso longitudinaliter rimoso, fuscicentes ; ligwj radiato

Folia basi in petiolum subacuta, 0'",06—0,'"15X0,'"0i—0,'"08 lg.

,

subiiitegerrima, minute-serrata, utrinque nitidula, pinuato ner-

vosa, reticulato venosa, ad lentem subtus uigro-punctata, nervis

subtus prominutis. Petiolum teretiusculum laeviter canaliculatum,

O,'"012—O,"007 lg. Flores in superioribus axillis solitarii et ad
ápices ramulorum in racemis abrcviatis. Sepala subaequalia, con-
cava, mucronata, ciliata, unum semper major, 0,'"012—O."'O06X
0;"009—0,"0131g. ;

intermédia, ápice recurva, lineata, 0,022X
0,'"017 lg. ; antica lamina longitudinaliter subplicata recurva ; ad
basin quinque crispo-striata, petalis intermediis paulo majora in

calcar abeunte amplum 0,™04, conicum, contorto-complanatum
obtusum, nervo médio prorainente, cvlindraceo pedunculis subtri-

plo majorem. Stamina cohaereatia ; aníherae loculis sub sagittato-

divergentibus, membrana termiuali subrotunda, imbricata loculis

minora ; calcar commune, stamiaum anticorum antheris duplo

majorem, falcatum, barbato villosum ; appendices staminum iater-

mediorum brevissiraae, ciliatae. Ooarium oblongum, triaplanatum,

triliniatum, barbato-villosum. Síyí^íS elongato-clavatus, compla-
natus, curvatus, cavus. Sligma oblongo -perfuratum ad margini-
bus laeve. Capsula mihi ignota.

HA.B. ad ripas inundatas igarapé Manãos, prope Manàos, in prov. Amai
Flor. Aug.
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Olbs. Até hoje uma só espécie continha este género estabelecido pelo Doutor
Martiics, em 1823, nos Nova genara et specias plantanim^ o C. hybanthus, o Viola
hybaiuhus de Aublet, cuja synonimia é grande. Até certo tempo tive a planta que
descrevo, como sendo a mesma do celebra phytographo das plantas brazileiras

;

porém, estudaudo-a melhor, encontrei diíTerenças que me levam a cousideral-a, não
variedade, mas espécie distincta. Quando em 1846, explorou o Amazoaas o Doutor
Ricardo Spruce, encontrou em Manáos uma variedade de folhas menores e pubescen-
tes, que não é a de que trato, que tem as suas completamente glabras, mesmo
quando novas, apenas pontuadas de granulações pai'dacentas, que se observam mi-
croscopicamente. Entre outros caracteres afasta-se da de Martins pelos estames
unidos, pelas pétalas posteriores maiores, pela anterior muito emarginada, pelo
esporão desta ser torcido desde o botão, pela forma e pubesceaoia do esporão dos
estames, e pela inflorescencia em racemo terminal, sendo raras vezes axillar, e
quando assim acontece, as flores se apresentam solitárias.

E' um grande sipó, que se ramitica muito, sempre coberto de basta folhagem,
que cresce nos legares que se alagam, e que logo no começo da vasante se cobre de
flores de um branco de leite, de aroma delicado, porém quasi imperceptível.

ordo POLYGALEACEAE jus

Gen. BREDEMEYRA wiiw.

Bredemeyra Isfibeliama (Barb. Rod. loc. cit . n. 69)
caule scandente ; ramis pubescentibus ; foliis oblongLs v. ellipticis

acuminatis mucronatis petiolatis nitidis glabris
;
paniculis axilla-

ribus et terminalibus rainosis, floribus parvis ovatis pedicellatis

;

sepalis inaequalibus concavis, extus pubescentibus
;

pstalis margi-
nibus ad basiii ciliatis utrinque iu médium pillosis ; carina intus

pubescente ; vagina staminia ad apicem dense ciliata ; ovado
glabro ; stylo geniculato pubescente

.

Tabula nostra IV. f>g. B.

Caiais 0,"'02—O, '"10 diam., ad cacumina arborum scandens. Folia
0,™08—0,™13X0,™036—0,"'050, utrinque glabra, nitida, subco-

riacea, vena media subtus prominento brunnea super pubescente.

Paniculae amplae, compactae, ramulis crebris petentibus pubescen-

tibus, i^Zoz-es viridi-albi O.^OOS longi.
;

pedicelli parvi pubescen-

tes. Sepala exteriora sub-orbicularia, extus pubescentia, interiora

multo-majora0,'"0021onga, utrinque pubescentia. Pétala oblonga,

truncata. Carina unguiculata, cuculliformis, plicata, intus pu-

bescens. Vagina staminea ad apicem densè pillosa: filamenta

brevia, inflexa. Ovarium ellipticum, glabrum. Fruclus ignotus.

HAB. in prov. Amazonas in silvis inundatis, prope Manàos, olim

Barra do Rio Negro. Flor. in Jan.
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Obs. O género Dredainfíyra, do Wilílcnow hoje roune o-í g^oneros Comefperma
Labill, e o CcUocoiJia Poap. et Kndl. Admittido por Bennet em sua niono;»ra[)hia das
POLYOALKACKAS, toiído como svnonimos os peiioros acimn, comtudo Baillon ainda
aoceitou o Comesperma e nelle inclue o Uredemcyra, apezar de lÍDdlielior, St. Hilaire,

de Candolle, Bentham o Mookor o respeitarem.
Com fídeito, teom razão esses legisladores da sciencia, considerando-o distincto,

porque, em relação ás espécies americanas, o gonero Comesperma não as caraetcrisa
bem. As espécies da Austrália desse género teem em geral as pétalas ligadas á
Carina, emquanto as americanas as teom livres. E' um género que ho.jé conta
mais de 13 espécies, umas do Noite, outras do Sul do Império. Sito plantas das
capoeiras que crescem, já nas vargens húmidas, já nos terrenos elevados, sempre em
logares argilosos, tendo as das terras scccas as propriedades modicinaes mais enérgi-

cas. Não posso deixar do destacar esta espécie entre as conhecidas e descriptas, pois,

em nenhuma destas encontrei caracteres que se identiliquem com os da (jue trato.

Embora se approxime da B. Jlorihimda Willd., e mesmo da D, altíssima Bennet. apre-
senta caracteres que a alTastam de ambas. Considerando-a nova, aqui a descrevo,
impondo-lhe o nome do uma Senhora que, por sua posição o por seu amor <á flori-

cultura, tem animado e protegido a Ijotanica, que deve-llie já não pequeno numero
de descoljortas reconhecidas e sanccionadas pidas autoridades européas: Sua Alteza
a Sereníssima Senhora D. Isabel, Princeza Imperial e Condessa d"Eu. Tendo-se
fundado o Museu Botânico do Amazonas sob os auspícios da mesma Sereníssima Se-
nhora, por dever o por gratidão, a ella dedico esta espécie.

O género Bredemeyra até aqui não tem sido mencionado na therapeutica e nem
St. Hilaire, nem Martius attribuiram-lhe propriedades medicinaes, quo se encontram
na familia a que pertence. O professor Alfredo Guilherme Bennett na resenha dos
usos das Poliiqalenceas pulilicada em sua monographia, em 1874, nada adianta sobre
as do género Bredemeyra. O mesmo acontece a Baillon, lilchard e outros. Em geral
as espécies dessa familia teem propriedades que entram na classe das evacuantes e
alterantes (polygala) e na das amargas o adstringentes, como as Kramerias e Rata-
nhia. Todavia as espécies do género Bredemeyra entram na classe dos tónicos e esti-

mulantes, tendo uma acção muito directa sobre os órgãos do sexo feminino. A espé-
cie B. Kunthiana de Klotz, ou Comesperma Kunthiana de St. Hilaire, conhecida no
sul de Minas, principalmente em S. Gonçalo do Sapueahy, pelo nome de raiz do João
da Costa, é empregada efflcazmente nas leucorrhéas, j.á empiricamente, já em for-

mulas medicas. Meu irmão, o Dr. Arthur Barbosa llodrigues, cora a raiz dessa
espécie prepara um vinho e um xarope, procurados em toda a provinda de Minas-
Geraes. cumo o antileucorrlieioo mais enérgico. A espécie de que trato apresenta as
mesmas propriedades

.

Gen. SECURIDACA Linn.

Securidaca rosoa (Barb. Rod. loc.cii. n. 19) caiilo fruticoso

scandente, ramulis puberulis ; foliis oblongo-lanceolatis acutis gla-

bris vena media supra puberula et lateralibus subtus prominenti-

biis; racemis v. paniculis gracilibus elegantibus : sepala exteriora

extiis hirsuta : aliae magnae intus ad basin laevissirae ciliatae, in

dentem sulnto elongatae ; carina laeviter cristata, margiiiibiis ad
basin ciliolatis ; ovário glabro postice papilloso, stjlo elougato in-

curvo ; fructu samaroideo guttato ala magna nervosa marginibus
crenatis.

Tabula noslra IV. fig. A.

Caulis 1—3m. long. ; rami gracili, versus apicem pubescentes. Folia 8
—0,"'09X0,"'03—0,'"05 longa. Racemí x. paniculi terminales.

Flores O, "'13 longi ; pedicelli minimi, pubescentes, bracteae

linoari-lanceolatfe, caducaj. Sepala exteriora viridia, inaequalia,
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extus hirsuta, superius concarum, suborbiculare, imguiculatum

extus, pubescente. Ocarium parvum, compressum ; s/.yAís longus

.

Fructus corpus ovatum, 0"',00SX0'",005 ala dorsalis irregula-

riterdentata fractura circumdaiitem 5—13 lata; ala altera abor-

tiva oblonga

.

"o^

HAB. aã ripas fluminis Yauapery in Rio Negro, prov. Ama^. Incolis

Pombinha ntíwciípaítír . Florei Martii.

Olbs. Entre as espécies deste género citadas e descriptas por Guilherme
Bennet. em abril de 1874, na Monoíjraphia das Poli/galeaceas que faz p.irte da Flora

Brasiliensis de Martins, as 18 mencionadas são do Yalle Amazonico, afastando-se,

entretanto, de todas, a espécie de que trato. Approsiraando-se da 5. lanceolata em
alguns caracteres floraes. afasta-se, comtudo, de todas pela forma dos fructos, que,

samaroideos como os das congéneres, não tem a aza erecta e alongada, e sim des-

envolvida lateralmente com as margens profundamente crenadas. A' aza abortiva

que em algumas espécies não forma mais que uma pequena apophyse, nesta S3 apre-

senta bastante desenvolvida.
E' esta uma das plantas que nos mostra o quanto ha ainda a estudar na flora

Amazonica. Sendo uma das mais vulgares, conhecida por Pombinha, allusão às

flores, despertando attenção por suas panicuías de flores róseas, como se nota em
março, teem comtudo escap;ido á observação dos naturalistas que passam pela região

do grande rio. Suas folhas quando esfregadas produzem grande quantidade de

espuma, consequência do principio activo do acido polygalico. Xão me consta que
esta espécie tenha propriedades medicinaes. embora o vulgo empregue plantas desta

familia em remédios caseiros, baseado talvez nas propriedades tónicas, adstrin-

gentes, amargas e eméticas que as levam para a classe dos evacuantes e alterantes

ordo TERNSTROE^^ÍIACEAE Endi.
(i)

Tribu BONNETIEA.E Baill.

Gen. CARAIPA Aubl.

Coiispectus diagnósticos specierum

Folia lanceolata extus glandulosa-pilosa.

Pi7t stellati.

Petiolo laevi 1 • c. PALUSTRis sp. nob.

Folia elliptica extus a:landulosa.

PtZtnulli.
Pitiolo rugoso 2.0. sylvatica sp. nob.

Folia oblonga extus glanduloso-pilosa

.

Pt7t claviformi-ramosi.
Petiolo piloso 3. c. s p r RI A sp. nob.

(!) Remvrqle. Je reproduis ici les di.-igrnoses que j'ai publiées sous le titre O Tamá-
koaix, espécies íioi-os da fa.iiilia das Tenistroemiac:as, car elle» étaient pleiaes de lautes

littéraires.
L'alteur.
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Polia oviUo oljloiií,'a extus incano-pilosa.

Pili eonferti.

PcHoln arcuato-rugcso
Folia ol)long-o-lancoolata pcllucido-punctata.

Pili iiulli.

Peiiolo rusoso

4. C. I.ACERDAEI Sp. DOb.

5. c. INSIDIOSA sp. nob.

1. Caraipa palustris (Barb. Rod. in Tamakoaré, spec,nov.
da fam. das Teriis/ioem, pag. 5) floribus hermaphroditis raro

apetalis ; receptáculo convexo, androceo supero. Calyce 5-par-

tito, laoimis quinconcialibus sub-aequalibus lato-ovatis obtusis

concavis intus glabris cxtus fulvo-pilosis. Pelalis alternis liberis

oblongis incurvis subaequalibus, induplicato-imbricatis, ápice cu-

cullato iiiterdum lobato. Siaminibus co circa ovarium evolutis

insertis, exterioribus minoribus, filaraeritis liberis ; aníheris extror-

sis, connectivo crassiusculo obtriangulato, ápice concavo transver-

salitcr .silicato, loculis longitudiíialiter rimosis. Ocario cónico

o-loculare, loculis 1-2 ovala tis. Sti/lis pubesceiítibus, ápice exca-
' vato. Fructu capsulari cónico trigono, putamine 3-loculari

deliiscente. Seminibus 3 compressis plusve minusve lanceolatis

dorsaliter angulosis. Embryone ava.s?,o c^.vno%o albuminoso, coty-
ledoiiibus plano -convexis. ÉadicuUs brevibus superibus.

Tabula nosfra V. fig. A.

Arhor 8'"—10'"X10"S30—10"',60 lg. ; cortíce laevi, crocato, transver-

saliter rugoso. Rami suberecti vel erecti, coma laxiusciila. Folia
lanceolata, acutissiraa, brevi-petiolata, petiolo laevi, basi angustata,

subtns pallidiora, microscopice glandiiloso-pilosa, pilis stellatis,

0'",12-0™,25X0",04-0-,08]g. Peíioli 0''\006—0'",012 lg. Rami
prae foliis minores, densiuscule floriferi,pí'fecinnamomeisadspôrsi.

PediccUi ^\\oú, calycibus majores. O",004—O"",006 lg. Bracteae
late lanceolatae, pilosae. Sepala extus fulvo-pilosa, pilis ramosis,

0"004—0'",005XO"',003—0'",004 lg. Pétala sepalis multo majora,
0">,01.j— 0"',016X0"'.010— 0'",012. Capsidae acutae, pilosae,

0"%04x0"S02 lg.

HAB. in silois humiãioribus riparum igarapés Castelhana, Cachoeira

e< Cachoeirinha, prope Manaos. Flor. Oct. etJunfruct. Jan.
Tncolis Tamakoaré do igapó nuncupatur.

IS. C silvatica (Barb. Rod. loG. cit. et in Herb. Mus. Bot.

Amaz. n. 453) arhore excelsa 10'"—20"'Xt*."'-jO— l'"- cortice

longitudinaliter rimoso cinereo-rufescenti. Rainis erectis coma
densa. Foliis ellipticis acuminatis obtusis brevi-petiolatis, petiolo

rugoso 0"\010— O'",012 lg., basi rotuudatis, extus glandulisglobu-
losisobtectis, 0">,13—0'",lõx0"',0õ—O"', 07. Flores et capsulas

non vidi.

Tabula nostra V. (\g. B.
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HAB. in silvis primaevis humidioribus ad rio Tarumã-uaçú in Rio-
Negro, p/Oí;. Amazonensi . Tncolis nuncupatur Tamakoarè-reté.

â. C spuria (Barb. Rod. loc. cit. n. 554) arbore mediocri
3"'—7"'X0"''15—O'", 25 lg., co/Víco laeviflavescenti. Foliis oblongis

acuto-obtiisis subtus pallide pilosissimis, mrvis salieatibus, p//is

ramosis obtectis, 0,'"25—0",32X0'",08—0'",17 lg. Racemis \e\ pa-
nicidis prae foliis miiioribus densiuscule floriferis fuseis pilosis.

Capsidis subrotundo-trigonis aciitis rugosis, pilis ramosis lerru-
gineis obtectis.

Tabula nostra V. fig. C.

HAB. ad ripas Rio-Negro in Amaz. Friicl. Mart. hicoíis Tamakoaré-
rana nwtoxpa/ut'.

41. C Lacerdaei (Barb. Rod. exdeí^cr. mss. Flor. Paraensis,
VII, pg. 276) arboreto ped. lg. ramosa, iíaww alteruis cine-

reis rimosis aphyllis. Racemis foliosis luteis verrucosis sub
4-angulatis. Foliis ovato-oblongis aliquando ovato-lanceolatis,

basi rotuiidata, margine oudulata, acutis, ápice emarginato, subtus
niinutissime pilis, elevato-punctatis 6—7X3—3 ',., pol. log. Ca-
psulis trigonis pyramidalibus submurica to- verrucosis.

Infloresceutia terminalis axillarisque paniculata panicula oblonga sordide

lutea simplici breviter pedunculata bracteata folio breviori ramis
alternis lirevibus 4—3—2— 1 floris.

Pedúnculo communi brevi aliquando subnuUo tetragono yilloso

basi articulato squammoso squammis ovatis acutis villosis primum
luteis deinde castaneis. Bractea una oratà subulata sordide lutoa

ultra médium recurva ; bracteae aliae ovatae acutae luteae unà
sub singulo pedicello sordide luteo villoso tetragono aliae ab basiu

singuli pedicelli oppositae insertae.

Calyx hvpogynus monosepalus profunde 5 partitus coriaceus

villosus sordide ex luteo viridis laciuiis cordatis ciliatis acutis

aequalibus margine revolutis—duabus internis duabus externis

quinta demidio interna demidio externa coroUae quintuplo brevio-

ribuf petalis alternis p,?rsistentibus.

CoroUa hypogyna .5—pétala petalis recurvis superno albis subtus
luteis obovatis villosis ciliatis basi angustioribus unguiculatis mar-
gine liinc subrectis illic convexis ápice rotundatis emarginatis
auriculato appendiculato appendiculo a margine recta proeminente

—insertio dúbia partim calyci partira tubo staminifcro—laciniis

calycis alternis.

Filanienta lutea capillaria indefinito receptáculo sub germine
inserta (plurima ultra 300) corolla breviora basi in pnrviim tubum
connata— 1— antherifera marcescentia. Antherae luteae terminales

raedifixae ovato oblongae basi acutae ápice bifidae biloculares

loculis luteis segregatis a médio usque ad apicem lateris counectivi

carnoso—trapezoidei insertis longitudinaliter dehiscentibus. Pollen

luteum.
Ovarium unicum superum luteum villosum ventricosum muri-

cato verrucosum basi et ápice attenuatum médio ventricosum (2

VOL. I. 2
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tnrliinatum) brovitei- ped icei 1atum :'>—loculare loculis 2—spermis

ovulis oblongis trigonis siimmao placentao insertis.

Stylus 1 luteus villosus basi 3—gonus 3 sulcatus postoa subtri-

goiíus. Stigina 1 orbiculatum luteum obsolete trilobuin trisulcatum.

Capsula 3-gona pyramidalis non pedicellata 2 poli. longa 2
'/,

poli. lata su])muricato-vorrucosa praecipue ad ângulos per angulis

se aperiens 3 locularis 3 valvis loculis 1 an 3 spermis seminibus

ovato oblongis aliquando subtrigonis summae placcntae insertis

perispormate praeditis corcuio recto bicotyledoneo radicato coty-

ledonil)US orbiculatis radice simplici truucato in ápice perisper-

matis obvesse posito

.

Valvis capsularum médio non septiferis per margines super pla-

centam 3 alatam sive 3—septiferam insertis— sumitati cicatricibus

insertionis sominioriim praeditis.

Arbor40ped. alta ramosa ramis alternis cinereis aphylis ; ra-

mulis aphylis pulvinulatis; ramunculis foliosis luteis verrucosis

sub 4— angulatis.

Folia perinnantia alterna ovata oblonga (aliquando ovato lanceo-

lata) basi rotundata sed in médio acuta (ast in lanceolatis acutis)

margino undulata cartilaginea integra reflexa lutea—ápice angus-

tata rotundata emarginata in aliis acuto acuminata acumine ia

ápice rotundato emarginato—superne viridia laete splendentia

canaliculata concava miiiutissime excavato punctata ad nervos sul-

cata nervo médio plano luteo aliis indistinctis sublente villosa pilis

raris minimis castaneo luteis—subtus incana minutissime elevato

ponctata pilis ad lentem supernis confertioribus nervosa nervis

elevatis mediano luteo lateralibus alternis prope marginem anasto-

mozantibus—6—7 7^ poli. longa 3—3 '/» poU- ^''ita—petiolata

petiolo contorto arcuato rugoso superne canaliculato subtus con-

vexo exstipulato circiter 1 poli . longo

.

HAB. Pará: fluv. Ahuatitijba '^vo]}e r«>wtM-afw lecta ; floret Decembro

Ex Lacerãei.

Cortice adstringenti odoris sui generis.

^. C insidiosa (Barb. Rod. l. cit . n. 653), arbore excelsa
10'"—20'"x0"',50—O'", 80 lg., cortice transversaliter rugoso cine-

reo-flavescenti intus carne-rubenti. Rnmis erectisv. suberectis

laevigatis, coma densa. Foliis oblongo-Ianceolatis acuminatis,

brevipetiolatis, petiolo rugoso, basi acuta, subtus pallidioribus,

pellucido punctatis glabris, costa médio lateralibusque prominenti-

bus 0"',13—0"\ 21X0"\04—O™,07 lg.
;
petiolo intus canaliculato

torto O",005—O™,010 lg. Floribus et capsulis ignotis.

HAB. iii silois prhnaevis nunquam inunda/is ad flumen Tarumã-miry
in Rio Negro. Tamakoaré /;id/a«orM/u.

Nota. Deixo de aqui fazer algumas observações, porquanto jã largamente
destas espécies tratei no meu opúsculo intitulado O Tamcúioaré. espécies uovas da
ordem das Ternstroemiaceas, da pagina 7 a 23.
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Gen. CARYOCAR Linn.

Caryocar toxiferum (Barb. Rod. loc. cit. n. 458), foliis

longe petiolatis trifoliatis foliolis breviter petiolulatis obovaíibus v.

ellipticis acuininatis laeviter creuulatis v. laevis utriuque glabris,

subtus venarum prominulis, médio majore, stipulae biuis iu ápice

petioli inter pedicellos erectis incurvatis ; drupa globulosa, mezo-
capio biitvroso, endooarpio lignoso, muricato, iii setas rigidas intra

mezocarpium productis 1-spermo.

Tabula nostra VI.

Arbor 10'" alta. Petiolo cj^lindraceoO^.Oô longo. FoUola subcoriacea,

superiora majora O'". 11—13X0™»067 longa, nervis secundariis

suboppositis vel alternis utrinque 9—10. Drupa O"",OS in diam.

HAB. insilHs umhrosis acl Tarumã -uaçú.prope Manàos, et in rio Yau-
pery. Incolis Pekeà-rana nuncupafa vel Uarikv ad Rio Branco.

Fructificat Aprili

.

Olbs. O velho género Canjocar de Linneo ou Rhizobolus de Gardner, e Acan-
thocaryx de Arruda Camará (1), constituiu a principio a família das Rhizoboleaceas,

creada por Pyramo de Caudolle, porém Bentham e Hooker, nos seus Genera, inclui-

ram essa família na das Ternstroemiaceas de Mirbel, sendo hoje uma sub-familia

desta. Aublet em sua Histoire rfes Plantes de ia Giiyane Françoise, vendo a diffe-

rença que havia entre as espécies deste género, dividiu-o em dois, dando para
nomes distinctivos e scientiticos os vulgares que tinha ; assim creou o Saouari

(3-foliatis; e o Pekeá (5-foliatis), divisão que D3 Candolle acceitou, conservando,
comtudo, para ella o género Caryocar. A espécie em questão pertence aos Saotiaris

de Aublet, ou pekeá-ranas, isto é, teem as folhas trifoliadas. Até hoje, nesta divi-

são estão descriptas 5 espécies, que são os C. niíciferum, gldbrum, viUosum, ami/-

gdaliferum e barbiiiervc, porém nenhuma delias ó a de que trato, como se verá con-
frontando as diagnoses, pelo que a considero nova e como tal aqui a consigno. E'

uma bella arvore das florestas dos rios Negro e Yauapery, de excellente madeira
para construcções internas e marcenaria. Os Índios aproveitam-se das cascas dos

fructos, que são muito toxicas, para matarem peixe nos igarapés. Socadas as mesmas
batidas em uma porção d"agua e derramada esta no rio, embriaga e mata pjixes

como o timbó (PaulUnia pinnala) e conaby {Phyllantus bmsiliensií') . Os Índios Maku-
chj's empregam o mesmo processo com as folhas.

OrdoICACINEAEMiers

Entre as plantas descobertas nos cinco annos (de 1786-1791), em que

de Palissot de Beauvois residiu em Guiné e reunidas sob o titulo de Flora

d'Oware e de Benin, figura uma colhida em Chama, nas margens do rio

Santo Yago que serviu de typo para um novo género, a que o mesmo bo-

(1) Posto que joven baixasse á sepul'ura, o Dr. Manoel d'Arruda Gamara, natural de

Pernambuco, e que viveu mais ou menos de 1798 a 18)2, foi o autor das Ccntinias Pernam-
bucaiia<, ou l^''lora de Perriambitco, cujo raanuscripto desappareceu, indo parar ás mãos do

meu velho e sempre lembrado amiíro conselheiro Freire AUemão algumas estampas e notas

incompletas, que, pela morte deste, também desappareceram.
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tanico (Imi o nome de LasianUiera, e que levou para a família das Ampc-
lidaceas, onde o conservou De CandoUe (Proilr. I. pg. &'>), assim como
Endliclior (Gen. Plan. pag. 797, n. 4571), entre os géneros incerta

sedis. Mais tarde Miers (Contr. I. jíag. 27, edSeeni.Journ.ofbot.il
pag. 200), separando as Icacineaceas das Olacineaceas, entre aquellas foi

incorporado o género de Bcauvois, pelos caracteres que firmou e que o

separaram completamente dos da familia creada por Kunth, as Ampeli-
daceas. O professor Baillon (Adamsonia, III, pag. 307), quando mudou
o nome das Icacinaceas para Mappiaceas, entre estas incluiu o género afri-

cano, para mais tarde, porém, levando a das Mappiaceas para a trihu da
familia das Tereijinthaceas (Hist. desPlant.,V. pags. 279 e 329) , ahi o

incluir. Apezar dessas mudanças, Hooker e Beutliam, nos seus Genera
Plantarum {l. pag. 3õ0) o incluiram entre aa Olacinaccas (trihu Ica-

c/nefl.'-;), onde também Walpers o conservou ('yiiiíi. Bot. sijs/ . VII. pag.
567). O meu sabiõ amigo Odoardo Beccario, autor da magistral Malesia
(I. pag. 107), trabalho em que elle descreve plantas colhidas em sua via-

gem ao archipelago Indo-Malasio e Papuano, leva o género em questão

para as Icacineaceas, serie das Mappieas, onde também o coUoco,
justificado por Adolpho Engler, que das Olacinaceas também separou
aquellas, levando para entre ellas o género Kummeria de Martins, queé
entre os géneros brasileiros o que mais se approxima do africano.

Tribu MAPPIEAE Becc.

Gen. LASIANTHERA Pall. Be.auv.

I^asiaiitliera Amazoiíica (Bab. Rod. ?oc. cit. n. 337), ra-

mulis subflexuosis raro divisis alterneis cinereis pubescentibus

;

foliis subcoriaceis utrinque glabris, subtus prominulis reticulatis,

nervis mediis atque lateralibus prominentibus obliquis oblongo-

lanceolatis longe obtuse acuminatis, base acutis, petiolo crassius-

culo supra profunde sulcatcj ; laminis multo brevioribus paniculis

folio rainoribus, pendulis, pubescentibus, calyce piloso
;

petalis

oblongis acutis glabris ápice inílexo uncinatis puberulis ; stami-

nibus petalis aequilongis basi attenuatis, ad apicem dilatatis ibique

intus pilis longissimis obsitis ; antheris lateraliter longitudinaliter

dehiscentibus, loculis parallelis. Ovário glabro cylindraceo, glân-

dula pistilloidea opposita ad basin aucto ; drupa assimétrica,

oblonga, compressa, uno latere crustáceo sulcata angulis 3 dis-

tincte prominentibus alio carnoso.

Tabula nostra VII.

Arbor ienvàs, erecta, 4—5 in. alta, 0'^',eO diam. córtex cinereo laevis.

7?amí valde propeudentes, ramulis subflexuosis. Folia Çi'^\ 29. .

0'",09 longa acumine 0'",02 exeuntia, peí/oZo O'",05 longo. Pam-
cula 0"Sl0 longa, divaricata, ramis O'", 01—0"',05 longis. Ala-
ôasírrt obovata, O'",002 longa. Crt///a;obconicus 5 dentatus. Pétala
calyce multo majora. Drupa extus acuta 3— carinata, laevis,

lucida0"\020—0™,023x0™,011—0'",013.
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HAB. ad igarapé de Manàos, in pr^ov. Amazonas. Flor. et fruct. in Majo.

Olys. As espécies deste género foram sempre encontradas nas regiões cálidas
da Africa. Ásia e Oceauia. e mesmo aqiiellas descriptas por Miquel (Flor. Ind. Bat.
I. p. 793, Prod. Flor. Suppl. p. 342), que foram depois reconhecidas pertencerem
aos géneros Goií!p^(iní?í-(( Wall. e Stemomiriis BI. também são exóticas. A espécie

qne serviu de typo para o género, a L. Africatw. é da Africa Occidental, a L. austro-

Caledonia Baill. no seu nome especirico indica a pátria e a L. PapwoMa Becc,
é da Nova-Guiné. Restricto é, pois, o numero de espécies exóticas, e nova e única
a espécie que aqui descrevo que representa o g.3n?ro no Brazil.

Entre as Icacine.iceas braz.ileiras, as que estão descriptas pertencem aos géne-
ros Emmotum Desv. Poraqueiba Aubl. Mappia, Jacq., Villaresia, Ruiz et Pavon
e Kii,tn>neriu, Mart. De todos, o que mais próximo está e mais affinidade tem com
a espécie de que trato, é o ultimo que Miers antes denominara Discophora (Ann.
Nat. hist. 2. pag. 118), qii3 por uma única espacie é representada no Brazil, o K.
B7-afsiliensis Mart. ou Discophora Guianciisis Miers. O Mappia de Jacquin ou Leretia

de Frei Velloso representado por alyumns espécies no Rio Negro (Amazonas), tem
ora um disco completo, ora o tem pouco ilesenvolvido ou mesmo nuUo, circumstan-
cia esta que faz com que alguns botânicos não admittam a synonimia e considerem
o género de Velloso distiucto do de Jacquin. Tommdo-se o género Kummeria, e que-
rendo-se para elle levar a espécie amazonica, sí tem alguma affinidade nas folhas

e no aspecto dis flores, delle se afasta pela falta de dísco que envolve o ovário
naquelle, e sobretudo pela forma, disposição, tamanho e contextura dos fructos.

A massa carnosa e pulposa, de um branco brilhante de porcel lana, que cobre um
lado da drupa assimétrica, que é um dos bons característicos dogenei'o Lasianthera,

falta completamente no Rummeria.
Além destas diftereuças, muitas outras existem nas flores, na disposição e di-

recção da panicula e nas folhas, que seria fastidioso aqui comparar. As flores são
de um branco sujo, e os fructos, quando maduros, roxo-negros de um lado e alvos
como porcellana de outro. A matéria corante que enche as cellulas do tecido

dos fructos em contacto com o álcool, se dissolve dando a esto uma bella côr de
vinho. Não me foi possível saber o nome vulgar da planta, nem tão pouco conhe-
cer as propriedades que o vulgo nella encontra.

Ordo CLUSIACEAE Lindl.

UANANY, ANANY, ONANY

Entre as plantas úteis do Amazonas, figura o Anany ou TJanany, da

qual os Índios e os tapuyas tiram grande proveito empregando a resina,

em que se transforma o leite côr de enxofre que escorre das cascas do

tronco, no fabrico do cerol, com que ligam os bicos das flexas, enceram as

linhas, calafetam as canoas, e em todos os misteres da industria indígena.

Em 1705, Fusèe Aublet (1) descreveu o mani ou morombo, dos

Caraíbas, e para elle creou o gen&vo moronobea ,
que èacceitoaté hoje,

não contendo sinão a espécie coccinea, que é a mesma do Amazonas.

Bem descripta foi então a planta, e não menos bem representada ;

porém, nas observações que faz diz : « Ou observe des variétés par rapport

aux fleurs. Les arbres qui croissent dans les marécages, ont la fleur plus

petite : ceux qui vieunent sur les montagnes, Tont presque deux fois plus

grande, et les feuilles sout beaucoup plus petites.»

(1) Histoire desplantes de la Guyane Francoise, pag. 78S. t. 313.



14 ECLOGAE PLANTARUM NOVARUM

Aubletachou differença no tamaiilio das flores, mas, nao examinando

talvez a espécie dos pantanaes, tomou-as como do mesmo género, quando

édeum género bem distincto. Esta observação do notável botânico fran-

cez tem foi to com que muitos considerem as espécies como sendo idên-

ticas, quando não o são, comoveremos.
Como na Guyana Franceza, existem no Amazonas as duas espécies

que, com effeito, se distinguem logo pelo tamanho das flores e pelas cores

:

o uanany da terra firme eo uanany da vargem, que crescem, aquelle nos

legares elevados e seccos e este nos terrenos baixos e que se alagam ;

aquelle tem as flores meárao na anlhese, cónicas e côr de rosa, este

g lobulosas e vermelhas (coccinea)

,

Levado por isto Aublet adoptou o nome vulgar Moronobo do primeiro

para género, e a côr do segundo para especifico e dahi Moronobea cocci-

nea.
Entretanto são espécies de género diverso, e razão teve Linneo filho

(1) para levar o uanany da vargem para o seu género sijmphonia, dando-

Iheo nome de <í?. globidifera.

As differenças que caracterisam bem as duas espécies são as mesmas
que Bentham e Hooker apresentam no conspectús dos géneros da familia ;

por isso deixamos de descrevel-as.

UANANY DA VARGEM

WMPfldNIA S
^^^^^^ globosi. Androcei elongati lobi 5, integri, infra

bifflfHUMA
I
(ipi(.gr^ extrorsum, 3-4 aniheriferi.

UANANY DA TERRA FIRME

l Flores ovoidei. Staminum phalanges 5, disco sub 5 lobo in-

MORONOBEA < certae, singulae in fãamenta 5-6 longe linearia circa ovarium

( spiralier torta, exlrorsum fere a basi antherifera divisae.

Baillon na sua Histoire des plantes diz : «La resine du látex d'une

Clusiacèe, rapportée longtemps a.\x Moronobea coccinea, mais qui est plu-

tôt la Symphonia globulifera, c'est á dire, le veritable bois à CocJion. »

Conheço bem ambas as espécies que, si sem as flores, pela folhagem e

pelo látex se podem confundir, comtudo ante as flores jamais se confundem.

O próprio Índio as distingue pelas propriedades do leite, que è muito

mais proveitoso no da terra firme do que no da vargem, donde vem terem o

primeiro como verdadeiro. Deste empregam a resina em cerol e daquelle

em calafetar canoas

.

O Sr. Dr. Saldanha daGama, na sua Configuração e estudo botânico

dosvege/aes seculares (2) descreve e figura bera a 5. globulifera, mas a

toma como sendo a mesma de Aublet, pelo que faz a Moronobea coccinea-

synonima daquella, a pag. 31

.

(l)Siy>i)!. 49.303.

(2) Rio de Janeiro, Í872III parte, pag. 29, lab. XIX



KCLOGAE PL.VNTARUM NOVAHDM 15

De Candole, no seu Prodomus, baseado na dissertação que Choisy
publicou nas Memorias da Sociedade de Historia natural d; Paris, na
parte 2"'' do 1° vol., não dá as duas espécies como sj^nonimas, porem
apresenta a Symphonia globidifera, como sendo a. Mo>'o>iobea coceinea,

sem razão alguma, e faz esta, descripta por Aublet, ser uma nova espécie

qne Choisy denonÚQOu. M. g)'andiflora, trazendo maior confusão. XM.
coceinea, ainda depois disso, teve outro nome, o de M. montana, dado por
Sckleclitendal, na Linnea (1), adoptado por Planchon e Triana, nos Annaes
de sciencias naluraes. (2)

ordo HIPPOCRATEACEAE Endi.

Gea. SALACIA Linn.

Sect. RADDISIA Leand. doSacram.

Syn. TONTELEA ^<^'>'-

Salacia polyantliomaoif&ca (Barb. Rod. l. cit. n. 6A.7),

foliis oblongis acutis coriaceis; lioribus 0",5—0°\7 umbellatis pedi-

cellatis; sepalis reniformibus0'",02 lg.; petalissubrotundis concavis,
marginibus revolutis.

Tabula nosfra VIII

Altissimi scandens . /?«í/i/ cruciati tereti, cortice cinereo. Fo/m opposita
petiolata ; petiolum o™,0021ong. crassum supra sulcatum ; lamina
oblonga, integerrima, coriacea, nervo médio subtus prominente, ner-
tís secundaris utrinque immersis, supra nitida, subtus opaca. Flo-
rwn axillares, floribus5-7 pedicellatis, pedicellis 0^,014 lg. Sepala
reniforraia 0™,003gl. , carnosa . Pétala subrotunda O^.OOSXO^.OOT.
Disco carnoso, ab initio rotundato, deinde ad margine tenui, diam
O'",QOi. Staminibus comfl3Lna.tis, basi dilatata, erectis deinde re-
curvis. Antheris transverso dehisceutibus. Ocario inter discum
immerso in stylum trigonxim attenuatura ; loculis 3 ovulatis.

Sti/gmalibics minutissime trilobatis. Drupa globosa, aurantiaca,

trivittata, pulpa cotonosa, alba, eduli, O™,05 lg.

HAB, in Rio Negro propé Manàos, ad ripas inundatas. Floret et

fructificcã in mensUjus Jun. et Jid. Ineolis nuncupaíur
Tuyué-tipi V. Bochecha de velho.

Otos. Entre as plantas sarmentosas que crescem sobre as arvores dos logares
que se alagam, no tempo da enchente do Amazonas, se encontra esta espécie que
vulgarmente é eonliecida por tuifitc-tipi ou bochecha de velho, congénere da
t«iy>nii/«ri< (bocca de velha) e a da C/aríMa íapt<í (testiculo de guariba). A uayrai-

(l)'^VIII. pag. l8-.>.

(2) Liv. IV, pog. ?,n.
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yurú ó a Salada fjrandi/Iom de VfyenUch, que pelas lloroi o mesmo pelo fructo

se assemcllia á espécie; de que trato, poróin delia se af.ista por ser arvore

e não cipó. As espécies deste fj^enero teein uma área geographica muito extensa.

São do ti)do o Brazil o cstemlcm-so ás Guyanas e ás Antilhas. Para uuia delias,

colhida no Kio lie Janeiro, crcou LiSaiidro do Sacramento (1) o género liwldisii,

como Auldet, para outra da Guyiina, creou o TorUelea, que ambos posteriormente

foram incoi'poradOs ro vtdlio género Salada de Linnco. Todavia perpetua ainda o

nome do notável botânico liraziloiro uma secção desta familia, a que pertence a

espécie que aqui descrevo.

E' notável esta espécie, não pelos seus fructos rugo.sos, de um amarello de

ouro, cii.jas sementes, em numero de três, em cada loculo são cobertas por uma
massa brano:i, cotonosa e pulpos.i, que, apezur de insípida, se come, mas por

um facto })uthologico ou nosologico, que se pôde denominar poUjanthotiiaiúa.

E', por assim di/.er, uma moléstia steuica, occasiouada por um excesso de vida ou

de suecos nutritivos.

Normalmente, a planta apresenta na axilla de suas folhas 5 a 6 flores regu-

lares ; saliindo os pedicellos de um olho ou espécie de pequeno carunculo que se

forma
;
porém, acontece que em alguns galhos do cipó, este facto não se dá. Em-

quanto um galho apresenta as flores, outros apresentam, sahindo das axillas, uma
grande massa compacta, ás vezes de um decimeti'o ile diâmetro, composta de flores

pequeníssimas, em forma de botões. A inflorescencia, que naturalmente ó uma
umbella simples,torna-se racemrsa pelo alongamento do olho ou borbulha (gemma),

que forma um rachis, de onde cruzadamente sahem as flores solitárias, ou apre-

sentando novos olhos que constituem novas uml.ellas. Essa modirtcação da

inflorescencia já por si só seria uma aljerração, mas esta se torna mais admirável,

vendose como ella ainda se afasta do typo e se metamorphosèa em uma inflo-

rescencia sj'mpodica ou em uma espécie de cymo.
No seu estado normal as flores cornpoem-se de cinco sepalas e cinco pétalas,

alternas, de três estames oppostos ás sepalas, e três estylos unidos em uma columna
triangular. Llm disco, a principio ecrodilhado e depois achatado, com as bordas

adelgaçadas, circula os estames e os estylos, contendo em si o ovário trilocular,

cujos loculos são triovulares.

Quando dà-se a aberração, cada flor torna-se o centro de uma nova inflores-

cencia, da maneira seguinte: os três estames se desenvolvem à custa do disco, que

desapparece, e em vez de se terminar em uma outra flor munida de periantho apre-

senta três nas quaes o androceo e o gyneceo são metamorphoseados em seis outras

flores. Iodas perianthadas, tendo três ou seis tubérculos no centro, com rudimentos

de antheras poUiuiferas. Estas llores, assim metamorphoseadas morphologica-

mente, ainda produzem a seu turno novas flores terciárias, que se originam dos tu-

bérculos das secundarias. Nesse mesmo cymo, que se forma, nem todas as flores

originam as terciárias ; algumas flcam em secundarias com os seus tubérculos.

O facto que se dá com a prolilicação dos estames, dà-se também com os estylos

que produzem flores semelhantes a cheitogamas. Essas flores, desenvolvendo-se

umas mais do que as outras, nunca desabrocham, conservando-se sempre em
botões pequenos de 1 a3 m. de diam., formando sobre o periantho da flor mãe um
cymo compacto

.

Entretanto, uma ou outra vez, das flores secundarias, ou mesmo terciárias,

uma delias se desenvolve, toma o typo das normaes. com toda a regularidade

e perfeição, munida de todos os órgãos, porém duplamente menor e estéril.

Com o alongamento do olho, que se transforma em rachis, esto torna-se fibroso,

os pedicellos das flores mães transformam-^e em pedúnculos também fibrosos,

assim como os das flores secundarias e terciárias, que progressivamente tornam-se
menores.

(1) Fr. Leandro do Sacramento era filho legitimo de Jorge Ferreira da Silva e de
D. Tliercza de Jesus : nasceu na cidade do Recife, capital da província de Pernambuco ;

professou na ordem Carmelifana em õ de maio de 179i ; foi para Lisboa ^ matric;dou-se
na Universidade de Coimbra, onde defendeu tliese e foi licenciado em philosophia em
180Ô, volt indo para o Bra/.il neste mesmo anno ; foi depois nomeado lente de bo:anica da
Academia n t-dico-cirnriíica do Rio de Janeiro, e dava as suas limões em um dos ti>rreões do
Passeio Publico, do qual era inspector : em 18Í4 foi nomeado Director do Jardim Botânico.
Falleceu om 1 de julho de 1829.
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Commummeute os pedicellos não são todos distiactos, mas se coadunam em
grupos, apreseutando flores unidas em massa, mais ou menos desenvolvidas. O
rachis chega a ter de comprimento 8 cent,, com um diâmetro de 7, e os pedicellos

das flores mães 14 niillim. com 4 uo ápice.

O aspecto geral de toda a massa floral é o da inflorescencia do BrocoH

ou couve-tlor.

Vejamos agora como se dà essa aberração.
Como vimo"s, o polymMrpliismo começa pelo desenvolvimento do olho, a (jue se

prendem as folhas, e pelo augmeuto do numero destas. Por uma espécie de poly-

tomia, na extremidade dos estamos lia um desdobre (diremptio) em flores, e o filete

se transforma em pedicello, protegido pelo periantho que torna-se coriaceo ; e nor-

malmente podemos dizer que esse desdobre do estame ó em 6 partes, tendo cada

tílet?, não uma antliera, mas sim uma flor em miniatura, perfeitamente organisada.

O estylo também softre o mesmo desdobre e no mesmo numero de partes, origi-

nando o mesmo numero de flores em tudo iguaes às produzidas pelos estames.

Acontece porém às vezes unir-se o estylo aos estames duplicando então estes o

numero das flores.

Como disse, não pára nas flores secundarias a prolificação ; estas originam
tamljem pela mesma forma rtòres terciárias, como aquellas, também munidas de

todos os órgãos em embryão, menos o periantho, que sempre é symetrico e

perfeito.

No systema vascular das folhas carpel lares, sahem de cada uma vasos que

vão se unir aos das folhas estaminaes, o destas partem outras que se unem aos

daquellas, prnduzindo uma metanK.irphose heterogénea. Este primeiro desdobre

origina normalmente as primeiras 36 flores, nas quaes se produz novo desdobre,

que origina as flores terciárias. Esta gamomania produz uma monstruosidade es-

téril, e se faz sempre no disco ou gynobaso, que desapparece, sendo substituído

pelos pedicellos das novas flores, queforraam um verticilio, mais ou menos appa-

rentemente trigrupado.

Pelos factos que observei, theoricamente é esta a marcha da transformação

da flor em cynio, mas acontece haver smipre grande irregularidade no desdobre

que augmenta o numero de divisões dos vasos, jà no mesmo numero de óvulos,

jà em numero superior e sem regularidade alguma.
O estudo dos factos teratologicos, a que chamam erros da natura, e que se

dão nos vegetaes, contribuem poderosamente para o conhecimento exacto da

origem e dependência de certos órgãos, o que é reconhecido por vários botânicos

notáveis que dessa parte da botânica se teem occupailo. Pelos estudos das aberra-

ções se vé que os óvulos fazem parte da folha carpellar e não do eixo floral,

como quer Augusto de St. Hilaire. A. esse resultado se chegou pelos estudos de

R. Brown, De Candolle, Hugo Mohl, Brogniart e outros. Auxiliaram-me muito o

estudo organogenico das flores das Orchidaceas (1) que fiz, e os immensos factos

teratologicos que observei. Penso que o tacto que aqui descrevo é uma boa con-

tribuição para a sciencia, pois nos vem mostrar que o disco não é uma modifi-

cação parcial e especial, produzida por uma inchação no receptáculo, mas sim

uma subdivisão e desvio dos feixes vasculares dos verticilios carpellar e estami-

nai, e d'ahi nascem os nectarios, os estaminoides e o néctar, que me parece ser

também uaia modificação da matéria estygmatica.
Nas flores normaes, os liotões durante a anthese teem o disco com a forma de

uma rodilha, que mais tarde se achata adelgaçando os bordos, mas naquellas

em que a aberração se dà, jà os boto as se apresentam sem disco e sem ovário,

apresentando o que seria disco um verticilio, que se transforma em pedicellos

do novas flores.

Dos factos que observei posso concluir que os estames que rompem o rece-

ptáculo e formam os pedicellos, na aberração, não são mais do que as subdivisões

que se não desviam, e por hypertrophia formam o disco nos casos normaes. Este

facto confiima a opinião daqnelles que outrora diziam que o disco não era mais

do que a reunião de estames disfarçados.

Comprova-me mais isso o facto de ser a infloresoencia nas Hypocrateaceis e

principalmente no género Salada, quasi sempre cymosa e raras vezes fasciculada.

A aberração como que tende a tornar a inflorescencia da espécie em questão igual

à das congéneres, procurando o typo da ordem, isto é, dispor as flores em cymos.

(1) Structufc rffs OrohvUcs. Rio de Janeiro, 1883.

VOL. I
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Si a estructura anatómica não produz, na espécie que me dá assumpto, vasos que
naturalmente originem cymos, existem comtudo olies mo<lificados, mas do tal

maneira, que um excesso de vida, uma atjsorpção maior de elementos nutritivos,
procura, talvez por atavismo, chegar ao typn primordial, a dichotomia.

Um facto que mais comprova-nie que a origem do disco depende muito das
follias estaminaes, ó o dos discos petaloiíles, ou em coroas, (jue bem representam
uma monodelphia ; a sua posição, quasi sempre entre a corolla e o pistillo, tam-
bém o conlirma.

A monstruosidade da Salada polyarahomaniaca veio esolarecer-me um ponto
da organograpbia vegetal, que, se bem que em desaccordo com os maiores botâ-
nicos, comtudij me parece ser verdadeiro : o disco não é derivado da inchação do
receptáculo, mus deriva-se das folhas carpellares, e principalmente estaminaes,
que, por uma modiflcação especial, desviando os feixes vasculares e subdividindo-os,
produzem uma hypertrophia que modifica a íorma. Por atrophiamento uns vasos
desapparecem e formam o disco, outros pouco se desenvolvem o formam as glân-
dulas nectariferas, e alguns se levantam, rompem a massa geral e tornam-se
estames. A união dos vasos das folhas carpellares com os dos estaminaes, pro-
duzem no disco uma modificação que faz com que elle participe da natureza do
androceo e do gyueceo, e d'ald o néctar, que parece ser exhudado pelos vasos
carpellares, como ó a matéria viscosa do estigma.

sub.ciass.CALYCIFLORAED.c.

o.cioLEGUMINOSAE.Ju.3.

Trihu ADENANTHERAE Benth.

Gen. ENTADA Vdans.

Entada Paranaguana (Barb. Rod. loc. eil . n. 50,) iiiermis

;

pinnis 3-5 jubis, foliolis 5-15 jubis oblongis obtusis emargina-
tisve

; spicis terminalibus elongatis in racenio erecto densé coufertis-

Tabula nostrn VII.

Caulis lignosus altê scandens. Folio glabra O'",10— 20 long.. P/a-
nae 3-5 jugae, 0'",08— O'", 15 long. . Foliola 6-15 juga,
oblonga obtusa-rotundata v. laeviter eniarginata recta. O"',015—
0'",030X 0">,008— 0">,010 basi obliqua, inaequilatera, costa media
niarginibusque nerviformibus subtus prominulis, utrinque glabra.
Racemis seu panicula terminalis, densus, O'", 10— O",20 long.
Spicae 0"\06— 0",07, singulae v. saepius gerrainae basi, ebra-
cteatae. Flores sessiles, albescentes. Cali/x vix 0"\001 long.
5-dentatus, laeviter pilosus. Pétala a basi libera, oblonga,
erecto-iiicurva, concava, sub obtusa, O™,002 long, . Slamina alba,
petalis demidio longiora, undulata. Antherae ovatae. basi emar-
ginatae, glaudulis brevi-grauulosis coronatac. Ovariuni sessile
glabrum. Fructwm non vidi.
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HAB. ia Brasília in igapòs aã Rio Negro propè Manàos. Flor in Jan.
Incolis Gipó-oka nuncvpatur

.

Otos. Nos log-ares baixos e humilos, innundailos pelo Rio Negro represado
pelo Amazonas, cresce esta espécie, que floresce em Janeiro agarrada às arvores
pelas gavinhas em que se transforma uma das ultimas pinnulas de varias de suas
folhas. Muito próxima á sua congénere polyphylla de Bentham, afasta-se entretanto,
pelo tamanho das folhas, pela falta de péllos nos foliolos, pelo tamanho e forma da
panicula, pelos pêllos do cálice, pela forma dos e^tames e pela glândula granulosíi
que coroa a anthéra que é perfeitamente globulosa e nectorifera, o que chama
milhões de coleopteros microscópicas para suas flores. Cresce à grande altura. As
folhas apresentam alguma sensibilidade quando tocadas. Dedico esta espécie, que
julgo ainda não descripta, ao fundador do .Museu Botânico do Amazonas, o Exm. Sr.
Dr. José Lustosa da Cunha Paranagwl, presidente da província, como pequena prova
de muita gratidão. O nome vulgar gipoôka o\x gipi-oka. para mim. significa o que
espuma, o que se estende, não sendo mais que uma corruptela de yepi-og, derivado de
tiguy-ok, espumar estendendo-se. Penso que não tem razão de ser o significado cipó
de casa ou caseiro, derivado de gipó, cipo, e ok. casa, porque os Índios sempre
nomeiam os objectos dando-lhes nomes pelos quaes possam ser conhecidos. O nome
de cipó de casa não determinaria, porque é geral, emquanto que o que espuma nos
aponta uma das suas propriedades, como abaixo veremos.

Não só os tapnyos como os civilisados do Amazonas e Pará empregam as raízes
desta planta como preservativo da cuspa, que quando existe, extingue-se completa-
mente. Ainda as raízes, que teem o aspecto de uma mandioca, maceradas e desfeitas

n'agua. produzem espuma como a do sabão. São agri-doces. No Para as empregam
na lavagem de cuias, depois de pintadas, atim de lixar a tinta.

lien. SWARTZIA Schreb.

SAvartzia clirysantlia. (Barb. Rod. loc. cit. n. 149); foliolis

solitariis oblongis acutis glabris coriaceis tenuissime reticulatis,

petiolo brevíssimo tereti ; racemis 4-5 floris ; alabastris parvis sub-

oblongis glabris; calyce irregulariter 4-fido ; pétala minuta cordato-

ovata acuta ; staminibus magnis aequalibus incurvis ; ovário glabro

stylo brevíssimo

.

Tabula nostra IX.

Arbor tenuis, parva (3-4"") glabra. iíamiji/ laeviter pubescentes nigrícantes.

Foliola oblonga, acuta, coriacea, nítida, 7,"'7U—0,'°14õX0"',24—0,™60 longa. Petiolus crassiusculus, teres, tortus, 3—O"',05

longus, supra canaliculatus. Stipulae rigidulae, caducae, 0°',02

—

0"\031ongae. Racemi 'n\ ramis annotinis axíllares, vel ad nodos

defolíatos subramosi, folia minori. Bracteae míuutae, rigidulae,

pedícello multo mínorae. Pedicelli 9"^ longi. Alabastro, oblonga,

glabra, circa 5"' diâmetro. Calyx glaber per aiithesin 4—5 fidus.

Petalum breviter ungnículatum, wrdato-ovatum, acutum, conca-

vum, incurvum O™,01 long. Stamína aequalia, magna, filiformia,

incurva, pétala et stylo multo majora, numerosa. Anth&rae mínu-

tae, curvatae. Ovarium glabrissímum incurvo-falcatum, stípi-

tatum. 5?yZo brevíssimo. Ovulai— 10.

H.AB. in ripas flum. Yauapery, ad Rio Negro, promncia Amazonensi.

Florehat Aprilli . Indii vocanf Kokídà

.
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Olbs. Entre as SiMirt:ia>:, de Bontham, comprolienilidas na serio das Unifo-
Hatae, não está descripta ii il_! qvie se trata, embora em sua monographia das i.Eou-

MiNCSAs, puliliciída oin 1870, se aclio reunido tudo quo se eonlieeia ató então. E'

certo que podia ter sido classilicada posteriormente, mas. como dessa data em deanto
não consta-mo viaíí:eni algnnia de botânico ou colleotor pelo Rio Nefrro, e principil-

niente pelo Yauapsry, onde só a encontrei, o não vendo-a publicada em revista

alfíuma moderna, a ilou como nova, ate qne, por direito de propriedade, outra clas-

silicação a love á synoniniia. Vulg'armente é couliecida jior Kokidá. Os naturaes
empregam as cascas em cozimento contra desmancho de barriga, li' arvore de u/apds

das terras firmes, onde vive vida social. Suas fiores são de um amarei lo dourailo

brilhante.

0.^0 PORTULACACEAE ju,.

liou CLAYTONIA l.inn.

1. Clnytoiíia odorai». (ISarb. Rod. l. cii. n. 3GG) ; foliis alternis

nervosis petiolatis, summis miiiiniis latê-cordiformibus v. renifor-

raibus Lieviter mucronatis, i\T,dicalibus magnis cordiforniibus

obtusisv. acutis ; recemis pendulis multiramosis secundis niulti-

floris ; pedicellis solitariis ; sepalis ovatis convexis obtusis
; petalis

obovatis concavis ápice subrotundis.

Radix tuberosa, crassa, lignosa, cylindrica. Gaulis scandens, teres,

fuscescens, glandulis minutis adpersus, ramosus. Folia carnosa, in

petiolum antice canaliculatum producta ; siimnia 0'",025X0"',0o0 ;

radicalia O'",15 0'",85X0"\085. Flores numeros issimi, minuti,

O"",007 diam, albi, odoratissimi : bracteae mimitae, lineari-lanceo-

latae, acutissimae. Scpala petalis minora, opposita, O"',002 lg.

Pctala patentia, O™,002 lg. Staminia filamentis longe triangulatis,

in basi complanatis, erectis, ápice recurvis; anllwae medifixae,

basi fidisagittatae, introrsae. <S7^/ms cylindricus ápice trifidus

;

stigmala convexa. Capsulas non vide.

HAB. in silvis el capoeiras, super arbores scandens, in Rio Negro prope
Manáos, prov. Amaz. Flor. in Oct. /ncoZiS Kuniakaà-y jim>icíí-

pahir.

Olbs. Poucos são os representantes desta ordem no Brazil. verdadeiramente,
indígenas, tanto assim que sendo uma das mais antigas, pois, foi creada quasi ha um
século por Lourenço Jusssieu no seu Genera Pltmtarnm .- comtudo, ainda na ultima
nionograpliia do Dr. Rohzback de 1872, apenas citam-se dous géneros brazileiros, o
Portulaca e Talimtm que contam 10 espécies, sendo apenas duas deste ultimo género.
Tive a fortuna de encontr.ir mais uma espécie o esta de um outro género não men-
cionado pelo Dr. Rohzback, o Clay/tonia, cujas espécies são Australianas e da Ame-
rica Ijoreal, mas que é representada também nesta província pela planta de que me
occupo. Entre as espécies que De Candolle publicou no seu Prodromus e as que
estão tratadas nos Annaes de Walpers, não está comprehendida, e comiiarando com
algumas espécies que possuo, seceas, da flora do Colorado, Califórnia etc. com nem
uma se identifica. A planta em questão cresce nos alqueives de Manáos, e ontros
togares da província do Amazonas onde >' conhecida pelo nome indígena de Knma-
kaá-ij, para se distinguir de uma outra espécie de família das .Vsclepiadaceas que
denominam simplesmente Kunmkaá. iMartius, no ss\x Glossário, tratando dos nomes
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vulgares das plantas brazileiras, especifica esta, o que deu logar a diiTerentes

autores depois, liados na sua autoridade, commetterem faltas, cousiderando-a como
uma Apocyneaceii, porque, disse o Bavaro botânico : •íCiunacahí (Amazonas) Apocynea
lactescens ». Poi' lalta ae observação própria e levado pelo nome vulgar, conlundio
as espécies, porque a que vulgarmente tem o nome ile liumaltin-ij, é uma verda-
deira poríiiíacncija. Encíjntrando os iudios propriedades idênticas e semelhança nas
folhas entre as duas plantas, deram-lhe o nome e empr>?garam para distinguil-as o
diminuitivo tj, pequeno. As flores em paniculas racemosas são branco-esverdeadas e

de um aroma delicioso, pelo que .já mereceram ser cultivadas nas cercas das hortas o

nos jardins. O uso therapeutico do Uumukaá-y entre os naturaes é muito commum.
Assim empregam as follias batidas n'agua, em banhos, para fazer crescer os cabellos
e contra a caspa, e applicam nas inchações as mesmas folhas. Na presumpção em que
estou, de que trato de uma espécie não descripta, pois não a enconti'o det^Tminada
em obra alguma, não sabendo si modernamente terá sido classificada, eomtudo
prefiro correr o risco de uma dupla classificação a deixal-a desconhecida. Entrei em
duvida si a espécie seria verdadeiramente indígena, mas certo de que se encontra
também em togares perfeitamente virgens, não duvidei consideral-a como tal,

mesmo porque em geral as plantas exóticas não são conhecidas por nomes indígenas,
nem os naturaes dão outro nome, a não ser aquelles com que vem do e.xterior.

o.do PASSl FLOllEAE Kudi

i..'ii. DILKEA nenth.

Floref^ regulares dichlamydei henuapliroditi 1-5 mori. Tnòiis cyliiidrato-

iiifundihulifonnis coloratus (V. decoloratus), carnosulus ; Iimbu.s

erectopateas. Sepala 4-5 oblonga mutica sul)coriacea, maculis

rubis notata (v. viridiusculis), tubo vix breviora. Pétala 4-.')

sepalis conforinia et subaequalia (v. duabus exterioribus latioribus)

nisi tenuiora, cum iis alteriiantia, e fauce tubi exserta. Corona e

tubo supra médium emergens, basi membranacea tumulata erecta,

ad faucem iu tilorum series 5-6 divisa (v. multi divisa), tilis externis

liguliformibus planis quam pétala paulo brevioribus, internis

plurimis densim brevioribus tenuioribus, albidis ápice curvatis

floccosis, intimis brevissimis setaceis . .

.

Stigmata majuscula reaiformi-capitata vix inclusa (v. exclu.sa). Bacca
globosa (v. oblonga, cortice coriaceo carnoso, intus pulposo)

Sentina . .

.

Lianae (v. fructices) lignescente^ ecirralae (v. cirratae) cirri

axillares plerumqae simplices), ramix foliorum lap^u insigni/er

cicatrisatis. Folia alterna vel subopposita^ integra 1-costata,

petiolo crassittsculo instruct, stipuíis Flores riibri (v. albi)

tíí videtur in glomerulis n.citlaribu^i sessilibus vel pedunculatis
agregati, pedicellis (v. pedunculis l) brci-ibits, ba>^i bradeis parvis
sabulutis insíructi.

Ex Maxwell Masters.
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Dilkt':» .foliannesii. (liarb. Rod. loccH.n. 560); foliis integris

obloiigis acumiiiatis l)asi attonuatissimis ; in/lorescentia glomerata

BulKsessili ; .sepalis dwdhus exterioril)iis viridiUus duplo latioribus,

interioribus petalisijue suljacqualibus albis ; Oacca oblonga ápice

styli vestigiis longiter notata.

Tabula nostra X.

Frutex secandens, cirrosus. JÇam/ teretes, cortice fusco, ruguloso. Folia

alterna, spiraliter disposita, coriacea, nitida, glabra, subtus palli-

diora, ad petiolum brevem (0"',01—0"\03), basi incrassatum cor-

ragatum,attenuata, (0™,24X.0'",32X0"\05) longa, 1-nervia nervo,

utrinque prominente, arcuato-venosa ápice abruptè longiusculeque

acurainata. In/lorescentia glomerata; pediceili O'",015 long.

erecto -patentes, teretes; basi bracteolis triangularibus iustructi.

Floris tubus cylindratus, basi subventricosus, O'",01 8 longus.

Sepaln 4 tubo longiora, carnosa, duabus exterioribus duplo-latiora,

oblonga, obtusa, recurva, ápice concava, viridia, interioribus ligu-

latis, recurva, minoribus, ápice subacuta alba. Pétala 4, sepala

interiora aequalia, pauUó augustata, alba. Corona supramediana
tubuliforniia, exclusa, ápice in lacinias perplurimas divisa flocosa,

pétala aequilonga, alba; corona faucialis filamentosa filis 1-seria-

libus, petalis subaequantibus. Filamenta ima basi connata,

supernè libera, filiformia, erecta, tubum paulló minora ; nnfherae

lineari-oblongae, filamenti triplo minores. Ovarium ovoideum.

glabrum. Stylus filiíbrmis cylindratus, íilamentis aequilongus,

supernè in ramos 4-elongatus, erecto-patens, divisus, tuho exclusus.

Slygmata crassa, áurea. Bacca flava, oblonga, cortice coriaceo,

carnoso, intus pulposa. Scmina 8-10 contemporânea, magna,

ovata subcompressa, testa membranacea, aryllo pulposo induta,

albumine crasso, carnoso. Embrijo in axis albuminis rectus ; coly-

ledones magnae, carnosae ; radicida hilium spectans.

HAK, in silvis densis et humidis ad igarapé de Manàos, in Rio Negro.

Florei et fructifioat Aprili. Indii vocant akuti-kaà ef páka-rupiá,

Olbs. O g-enero Dilkea foi estabelecido na F/ora Braziliensis, pelo Dr Maxwell

T. M;>sters, em 1872, e perpetua o nome do barão Carlos Wentwortli Dilke.

Achando a planta, baseou-se em duas espécies, cujos exemplares estavam imperfei-

tos, ponrni mais tarde ajuntou-llie mais duas que não diagnosticou. Estas flguravara

lios (lesenlios que G. Wallis levou do Amazonas ; acliaudo-as differentes, as classi-

ticou dando a uma o nome de seu descobridor a Dilkea W^/lhii. Quatro, pois, são as

espécies até hoje conhecidas : D. rehisa, acuminata, heUiborifoUa e 'Wallhii, com as

quaes não se identilica a espécie encontrada por meu tillio João, nas cabeceiras do

igarapé de Manàos, espécie que vem completar e mniliticar alguns dos caracteres

geraes apresentados pelo sábio monograplio inglez. Apresentei aqui a diagnose do

género de Masters, para que, comparada com a especiflea que dou da espécie em
questão, se conheça a modirtcação que faço, ao mesmo tempo quedeve completar a

do sábio botânico inglez. Este fundou seu género baseado em indivíduos seccos, cujas

cores se modificam, fazendo muitas vezes com que flores completamente brancas,

depois da dissecação, tomem a cor vermelha, o que leva qualquer botânico a engauar-

se facilmente. As moditicações também as apresento entre parenthesis nos caracteres

do Dr. Masters O norne especifico que proponho perpetua o do descoliridor da planta

meu filho João Barboza Rodrigues Júnior, que mais de uma espécie nova tem encon-

trado, quando commigo ou só tem ido herlxirizar.
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Cen. TACSONIA luss

Xacsonia cocciíiea. (Barb. Rod. /. cit. n. 164), foliis lanceo-
latis acutis, raarginibus laeviter crenulatis

; petiolis apico biglan-

dulosis ; pedunculis solitariis petiolis subaequantibus : bracteis

nullis ; floribus erectis cocciaeis, tubu cvliiidrato basi subventri-
coso ; sepalis oblongis a^^utis recurvis longitudinaliter subplicatis;

petalis subaequalibus ; corona faucili biseriata ; filis exteniis recur-
vis complanatis, internis quádruplo niinoribus uiicinatis ; corona
inframediaua filamentosa ; ovário oblongo ovoideo glabro.

TalnUa nost-ra XI.

Frul.ej: scandens, glaber, cirratus. Ramí teretes. Folia subcoriacea,

ápice obtosa, integerrima O'", 08—O'", 11X0'",055 lg. Pctíoli cylin-

dracei 0"',008—0"',012 lg., graciles, contorti, ápice glandulis

duabus sessilibus instructi. PcdimciUi axillares teretes, 1 -flores.

Alabastra cvlindrata. Flores coccinei, 0"',06 lg. Tubus cjlindra-
tus, glaber, basi subveutricosus, quadrisulcatus, ad apicem dila-

tatus. Sepala 0"',022X0"'i006 lg. Pétala recurva, sepalis angus-
tioribus paullú minora. Corona fuiicialis ; filis prae petalis multo
minoribus, oxternis O, '"00o lg. iiiternis 0"',001 lg. Corotui infra-
mediana filis lincaribus tubo adpressis 0"',004—0"'005 lg. Gynan-
drophorum tubo aequalium cylindraceum, glaberrimuni.

HAB. ad ripas igarapés in silms propé Manãos. prov. Amaz. Florei
mense Mart. Marakuyà incolis nwicupatur.

Otos. O notável liotanico suisso Pyramo DeCandolle, em 1828, no seu Prodro'
mus sysfeoiaítx, diviíliu o g^enero rucsonia de Jussieu em quatro secções, tomando
para caracter distinctivo delias as bracteas que envolvem a base do tubo do cálice,

divisão que tomou os nomes de Eulacsonia. Èi-acteogamo, Disliphona e Puildiillms . O
Dr. Martins na moiiograpliia, mais moderna que existe, publicada em 1872 ua l>'lora

Brasiliensis, adoptou as duas primiíiras divisões e passou as espécies das outras para
as verdadeiras paxsifloras, nãi inr.luindo entre as Tacsonias nenhuma espécie brazi-
leira. Deixando de parte a divisão de Endlicher, em duas secções baseadas nos
caracteres das coroas lauciaes, vejo-me forçado a admittir a quarta secção de De
Candolle para nella incluir a espécie cm questão, que está entre as que tem « invo-
lucrum nuUuni sub flore», ou entre as PsUanihuí:. Para incluir a Taesonia coccinea,

entre as passilloras, não está ella era nenhuma das secções desse género de Martins
nem de Benthara e Hooker. Posto que as Tacsonias estejam muito próximas das
Passifloras, comtudo, Hooker bem as distingue quando diz : « Genus pro Passifloi-a

pro máxima parte habitu et oalycis tubu elongatu valde distinctum > Entre as
passifloras brasileiras da monograpliia de Martius e mesmo entre as de Frei Con-
ceição Velloso, da Flora Fluiniiiensis, nenhuma se descreve com u tubo alongado, prin-
cipalmente de folhas simiiles, a não sor a P. spicata Mart. cu.jo tubo é muito menor.
Para mima espécie em questão ó uma verdadeira Taesonia, o que não admira,
porque não raras são as espécies que se encontram nos paizes limitrophes como o
Peru e Nova Granada.
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Ocn. PASSIFLORA I-in...

1. I*í»wwill«>i"í» lit'Xíijç«>n<»cí»i"|>í» (liai-li. Roíl. hjc. cil. n . '!04),

scaiideus, cacspito.sa ; Ibliis ulliptici.s aciitis sulmis puljerulio mar-
gino undulatis, petiolis ad apicem biglandiilosis, nervo niedio

subtiispromineute ; pedúnculo 1-floro, erecto; floribuscampanu latis

intus rubromaculatis ; corona l-seriata, filis apico 1'alcato-dilatatis

praemorsis arguto rubro-maculatis ; fructu elliptico hexágono.

Tabula nosira IX.

Scandeiis, caespitosa, cirrifora. Rami teretes. Folia subcoriacea,

elliptica, liasi rotundata, supernú nitida, subtus niinutissime pu-

berula, 1-nervataetarcuata venosa, 0"\H)—0"\\'iy^i)"',Oo—{)"'fi{i

lg.. Pelioli tereti, 0"',02 lg., ad apicem glanduli.s 2-ses.silibus

magnis instructi. PerfiíHCMÍ/solitarii, axillare.s, teretes, introflcxi,

petiolis subacquantibus./'7o/-es'campanalati, tubo O'",024—0"',026,

lg.,extus albo, intus albo-rubro-maculato. Scpala patentia v.

revoluta, oblonga, acuta v. obtusa, ápice attenuata, subconcava,

virescentia. O'",027X0™,006 lg. . Pétala aequantia, angustiora,

acuta, revoluta, albida. Corona faiicialis filis patulis prae petalis

duplo minoribus, liguliformis, ápice falcatis, anticé praemorsis,

basi glol)ulosis,flavis, rubro-maculatis ; corona media e tubo infra

médium emergens, filis 5-glomeratis, patulis ápice falcatis dilatatis,

praemorsis 0'",00õlg.. Giinandropliorum tubo paullò longius,

gracile, glabrum, cylindraceum, apíce attenuatum. Filamcnla
complanata, 1-costata, glabra. .4»y/ie/'rt; lineari-oblongae, emar-
ginatae. Oyarmm trigonum, oblongum, 3-sulcatum, glabrum. StjU
teretes, incurvi. Stigmuta. capitata. Fruclax ellipticus, hexagonus,

coriaceus, glabrus, 0"\080X0'",032 lg., flavus. ò'c'í«//i« ovata,

acuta, compressa, testa scrobiculata, fulva.

HAB. in silvis, capoeiras dicHs,propè Manàos,p/'oy. Ama.z. Flor. cl frucl,

Januar et Mart. Vcrnaculc Màrakuyá-rana íí?c/«.

Entre as diflerentes plantas sarmentosas que embellezam as margens dos rios

do Amazonas e as capoeiras do Rio Negro,

Dos fiilhudos festões estão pendentes
Pelo tronco trepando, os rjscendentes
Fructos da agreste flor, quadro iniitaiite

Do raartyrio e paixilo de um Deus anr.nte (1)

que fnuitrts e-;pecies perpetuam.

_

Foi o missionário poeta Martin dei Barco, que, descrevendo em verso, ns plantas
lio Paraguay, na sua Arjentina (2), e tratando da Passi/lom cerúlea de Linneo achou
nella os instrumentos do martyrio de N. S.Jesus Cliristo, que depois tanto se
vulgarisou, vindo a serem conliecidas as flores desta família universalmente pelo

(1) A .-isíumpção. por F. Francisco cie S. Carlos. Canto III
(2) Impressa em Lisboa era K02. Edição de Gottlieb.
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nome de flor da pai.rão, ou fior do martijrio, úo qual se aproveitou Linneopara
Ihzer o seu g-onero Passillora. Chegnu a este iminortal liotanico o uome, mas creio
(jiie iiãosaliia oUe a signilieavão, tanto qu? na sua Philosophúi botânica, explicando
iw nomes dos géneros, pergunta: « Passionis instrumentis ? » (1)

i:xplioani diversiiniente os instrumentos do niartyrio, para uns. como Martin dei

H.ireo de Centenera, a coro \ laiicial é a eorOia dn espinlios : ns três estiletes, os cravos;
as pétalas em ponta, a lança ; as gavinhas, o açoute ; para outros, as pétalas roxas,
a túnica : a coroa laucial, as cordas : a coroa media, ns disciplinas; a inferior, a
coroa de espinhos ; as cinco antheras, as chagas; os estiletes, os três cravos; o gy-
nnuiphoro, a. colmnna, etc.

\ulgarmoutJ no Brasil as passilloras têiu o nomo iiidigena de Murukuyá ou
Miracuja, corruptida do antigo mborukui/il ou niomkHjjá. de quj se aproveitou
Tourneibrt para a|i|ilic,al-o scieutificamente, denominação que De Candolle e mo-
dernamente o Dr. Maxwell Masters adoptaram. E' notável esta espécie não s() pelas
suas llores brancas com a coroa, verdadeira coroa ducal, cor de ouro, como pela
forma de seus fiuictos. Por est>s assome liia-se a P. cn/jsK/arí.s Liii, a antiga Prí.f-

siffora foliis bilohif: que na edicção de Barmam, estampa rxXXVIIt, lig. 2, Plumler
representa ; mas alasta-se inteiramente delia pela íorma das folhas. Pela divisão

Candoleana esta esta entre as Uealoba, que Masters li'Vou para o seu subgeuero
Pletosteiumu, emquanto que a de que trato pertence á seccção das Astropheas, entre
as Cirratae de Masters e as Fo/iii indivisis de F. Conceição Velloso. Os tructos

quando maduros tem o epicarpo coriaceo e quebradiço e desde os seus primeiros
tempos tnrnam-se notáveis pela ausência completa da massa esponjosa a que se

apega:n as placentas nos outros congéneres. Ilaiiita as capoeiras sombrias, entrela-

çando seus numerosos galhos, que" partem do uma soqueira. pelos «las arvores
visinhas, occultando-sepor entre a folhagem. Não é connnum esta espécie, porque
as constantes derrubadas para cultiu-a, teem feito desapparecer os indivíduos que
havia, e diíficilmente consegui achal-a nas nascentes do igarapé do Aterro, em
Manáos servindo de base para a descripção acima.

!^. t*. anialoeí»i*i>í» (Barb. Rod. /. cit n. Odí), folii.s nienibra-

naceis glabris subpeltatis trinerviis trilobatis, lobis lateralibus

divergeutibus oblongis obtusis, lobo intermédio multo minore vel

sub nullo triuicato ; floribus apetalis Iate c.iinpanulatis ; corona

fauciali filamentosa 1-seriali erecta, supra-mediana claviformi, me-

diana membranacea plicata incurva margine firabriata, basilari

carnosa annulari incurva; frnctu rainimo longe oblongo atropur-

pureo

.

Tabula noslra XII.

Glabra. Rimi graciles 5-angulati. Folia membranacea, nervo médio

subtus prominente lobis apiculatis, 0"',09—0"',13XO"',02—0'",04 lg.

Peíioli foliis minores, teretes, eglaridulosi, 0'",03, lg. PeduncuU
solitarii, teretes, petiolis duplo longiores. Flores viridescentes, ex-

pansi, O ',0r diam. Tubus brevis, late-explanatus, argutè pubo-

sccns. Sepala ligulata, obtusa, rovoluta, membranacea, albo-viri-

dia, glabra, tul)o duplo lougiora. Corona favcialis filamentosa,

filis linearibus. erectis, ondulatis, albis ; coron-i supra-mecUann
1-serialis, filamentosa, filis tenuissime claviformibiis, incurvis

;

coroiHi rnediaiKí membranacea. plicata, duplo minora, incurva

;

corona basilaris anniiliformis, carnosa, incurva, pubescentia ad-

spersa. G;/iiandrophorHui t&ve, lívocimw, glabrum, álbum. Fi-
lamenta paulló breviora, patentia, ad basin dilatata, alba. An-

(I) Rerolini. ITS i. p.iv'. li'0.

VOL. I 4
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tlierae oblongae, medifixae, ad basin «marginatae. Ocariumlon^è
oblongum, álbum. Styli claviformes, dorsaliter sulcati, filamento

aequali, ovário duplo longiori. Frudu>t, longii oblongus, atropur-

pureus, pruinosus, mollis, 0"',045X*Í"'»015 lg.

HAB. ad ripas inundatas igarapé do Curro, prope Manãos, m prov.

Amaz. Murukuyà pichuna, andirá murukuya y. marakujá preto

ou de morcego incolis appela/w , Flor. et frucl. in mense Junio.

Olbsi. Eatre as passi floras que Fr. Conceição Velloso (1) descreveu, ha duas

que jielo habitus, principalmente pelas Ibllias, se ap;iro,ximam desta espécie ; a

periusa {P . Organensií de Garduer) e a poro/;/i^Wa, de que não faz menção o Eir.

M . Masters, na sua monographia da Flora Brasiliel^sis. A minha se afasta da pri-

meira, apezar da afflnidade em ser apetala, e ter quatro coroas fauciaes, sendo

apenas as coroas media e basilar um pouco semelhantes ás da segunda, posto que
também apetala, pela forma dilatada e não linear dos filamentos da coroa faucial

que corresponde á supramediana da minha, pehis llores em racemo e não solitárias,

e pelos fructos, que são longamente oblongos, lisos o não angulosos. Comparando
com as espécies conhecidas, que o Dr. Masters em 1872 publicou na parte 1* do
13° vol. da Flora Brasiliensis àe Martius, nenhuma delias se identilica com a minha,

pelo que a dou como nova, salvo n.elhor juizo. Uma circumstancia notável devo
aqui referir. Em geral todas as passifloraceas teem fructos com o epicarpo auia-

rello, esverdeado ou avermelhado, coriaceo ou membranaceo, secco ; porém o da

espécie em questão, quando o fructo está maduro, ó roxo-negro, pruiuoso, pulposo

e coberto com uma epiderme moUe, que á menor pressão se desfaz, como baga de

uma Grumichama, (Eugenia brasiliensis). Vulgarmente esta espécie ó conhecida por

Marakujá de morcego, não sei si por se assemelharem as folhas a vespertilhos de

azas abortas, ou por serem ávidos estes animaes de seus fructos, que por isso raros

são Os que chegam a amadurecer. As flores são brancas.

3. 1». lijrdropliila (Bari). Rod. /. cil. n. 195), scandente, glabra,

cirriiera ; ramis cyliiidraceis ; foliis coriaceis ellipticis, obtusis,

basi rotundatis v. laeviter cordiformibus posticé biglandulosis: pe-

dunculis solitariis V. gemiiiis petiolos minoribus ; corona fauciali

duplici, exteriora filamentosa, filis pétala minoribus ; latis com-
planatis ápice sigmoideis intus crenulato-praemorsis ; ovário pu-

berulo.

Tabula nostra XIII.

Frtííe;^; scandens ramosus glaber. Rami teveti. Folia O"",18\0'^ ,10 lg.,

coriacea, superue nitida, subtus palUdiora, 1-nervia, arcuato-ve-

nosa, nervis subtus prominentibus ; petíoli O'",02

—

0"',2õ lg.

cylindracei. PeduncuU solitarii axillares 1-flori. F/os expansus

O'", 11 diam. Sepala subcarnosa, lineari-oblonga, obtusa, subcon-

cava, extus viridia, intus alba. Pc/a/a sepalis minoria et angus-

tiora, ápice sobrotunda alba. Corona fauciali:^ filamentosa, filis

triseriatis, extimis latis, complanatis, ápice acuti-sigmoideis, ad

(1) Fr. José Mariano da Conceição Velloso, que antes d^i professai- chamava-se José

Velloso Xavier, nasceu na freguezia de Santo Anti^nio da villa de S. José, comarca do Rio
das Mortes, em Minas Geraes, em 1742 ; era lilho legitimo de José Velloso do Carmo e D.
Rita de Jesus Xavier. Tomou habito de S. Francisco em 11 de abril de 1761, no convento
de S. Boaventura de Macacú, no Rio de Janeiro

;
professou em 12 de abril da 1702; orde-

nou-se em 1766 ; foi eleito pregador em 1768 e nomeado mestre de liistoria natural em 1779.

Terminou em 1790 a sua l^lora Fluminense, que se compõe de 1640 V6,'etaes, classilicados

pelo sysstêma Linneo e l'oi publicada i'm 1825. Morreu em 14 de julho de 1811.



ECLOGAE TLANTARIM NOVARUM 27

basiii tíssis, iiitus creuulato-praeniorsis, filis iritimis parvis, ápice

sobrotuudis bruuneis ; corona mediana carnosa, iiitcgerriíua, iii-

curva 1'osea. Gtjnandrophorum eloiigatum, supra basin processu
urniformi munitum. Filamenta cvliiidracea, rósea. Anthei-ae
oblongae. Ora/7í(»íoblonguni puberulum. AS/í/?^' cylindracei, rosei,

5?/ymaía liemispherica. FruciKS iucognitus.

HAB. inlocis inundatisin Rio 'Segro. Floí'. August. Incolis M&rakwyà.
do igapó nv.ncapatur.

Obs. Nos log-ares que o Rio Negrro pela enchente alaga, encontra-se a planta em
questão, cobrinio os galhos das aivores, que flcam acima das aguas, dando lindas
flores brancas, muito aromáticas, que, segundo informações, produzem fructos
grandes, porém, ácidos. Durante o tempo da vasante despe-se a planta de foliias

e flcam somente os cipós. Consta-me que as sementes tém proprielades narcóticas. t .

Não achando, entieas espécies descriptas, nenhuma que com esta se identifique, 1---vo.t'^

a considero nova pelo que aqui a apresento. ^ •o

C
-4. ¥• Ilarljosae(Barb. Roà.) Nobsubpmes . tab, foliis suborbiculari

cordatisbreviter emarginatis mucronatis petiolis glandulosis glan-

dulisstipitulatis : stipulisdimidiatocordatis petiolis subaequaiitibus

vel majoribus; bracteis 3 magnis foliaceis liberis ; floribus cumpa-
nulatis, tubobrevi.

Tabula nostra XIII a.

Peremiis parva scaudeus cirrifora. Rami gracilimi, cyliiidracei. Folia
subcoriacea, basi cordata, arcuato-venosa geniculata (1), 0,"'025X
O "",02.5 longa., Pe/ioli teretes, graciles, lamina triplo breviores,

glandulis stipitatis 2 instructi. Stipulac Ibliaceae, acuminatae,

erectae; O,'" 007—O.-^OISXO,'" 005X0,008. P(?cím;ícm// axillares

folia minori, uniflori, versus ápice articulati, erecti, tribracteati

.

Bractece 3 Ibliaceae, lanceolatae, acuminatae, erectaj, O,'" 009X
O,'" 004. rí<ití,<í O.^OOilong., glaber, campanulatus, basi veutri-

cosus, ad insortionem pedunculiintrusus. Sepala suljcoriacea, ligu-

lata, obtusa, ápice parum concava, dorso corniculo brovi prasdita.

Pétala sepaiis conformia usque, breviora, ettenuiora. Corona
faiicialis biseriata, filamentosa, filis distinctis, arcuato-erectis,

sepala minoribus, purpureis. Corona mediana (oporculum) car-

nosa, inflexa plicata, crispifoliata. Corona &as;7a;v's e fundo tubi,

carnosa, annularis, brevis. Gynandrophorum petalis brovius,

gracile, tere basi cupulà carnosa excavat;1 circumdatum. Filn-

mentaWgxilaXa.. AntherO! oh\ong^, emarginata?, flavae. Ovarium
longe obovoideum, stylis gracilibus, clavatis superatum. Stigmala
orbicularia.

HAB. ad Forte do Cabedello in proc. Parahyba, Maracujá do rato

incolia appellatur. Flor. Febr.

(1) Pela sua direcçào é .»7i.?MV'it/a<io. \yn- dolirar-se na extremidade do psciolo a loriiiar

com este a nervura central da lamina ura aneul'i recto.
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Dijpois ((lie ás costas iId Br:i/il aportou Poilro Alvares CuIjimI, os lierbaiios e

os jardins líuropoos SC cnrir|uecoi'aiii piim mais de 20,(JOU pl-uitas que d'af|in par-

tiram rfi|ireseiitaiulo um numero sn|ierior ao de todas as espscies da flora de toda a
Kiiropa.

Koi (lo comcjço lio iiresente secnlo, que começaram as f^randes descobertas,

jioríine, si bom (|uo l.ery, Thevét. Abbevjlle, yVnctiieta, Frisou, Vandelli, Velloso,

Uuiz, l'avon. Arruda Ciunara e K.o'/. Ferreira, que at(3 o lim do seaulo [i.irisado se

o(!cnparam da nossa Hora, Toi só depois d;; raiar ;i aurora do anno de 1800 que as
granil(\s ilescohertas se lizeram.

I/alii para cá viajantes, collectoroí e naturalistas, uns nacionaeí outros estran-

geiros, todos enviavam o Tructo de s 'us labores paia a Kuroii i onde eram estudados.

Desde então, níò boje, s() o estrangeiro tem se encarregado de nos dizer o que
possuímos om riqne/.as vegetaos.

Foi á custa de nossas plantas que se celebrisaram e se perpetuaram muitos noníes.

Foi assim que appaceceram íiilva Foij(), Corri''a Serra, Bernardino Gomes,
Henrique de Paiva, Hanks, Commerson, Cbamisso, Longsdorll", Gaudiehaud, Gay,
Lescheiiault, Sieber, KolVmanse.vg, Westin, Sellow, l.ink, Sprengel, Lessing,

S. Hil;ure, o prin(;i[)e Maximiliano, Martius, Mikaii, Schott, l'obl, H3Íricb, liiedel,

Karwiski, Burcliell, kund, ílegnell, Spruce, Wallace, Trail, Henschell, Mosen,
líossitor, Feclvolt, (Uaziou, Loflgreen e muitos outros botânicos e collectores nacio-

naes e estrangeiros, que me escapam, quo com suas remessas para a Europa, enri-

queceram os berbarios e a litteratura (estrangeira.

Cinco ]iatriota,s comtudo se destacam dessa plialange traljalliadora, quatro
mortos e um vivo, o Dr. Lacerda, Frei Leandro do Sacramento, Frei Custodio
Alves Serrão, Conselbeiros Francisco Freire Allemão e Barão de Capanema, que
no paiz, com os recursos litterarios que a pátria lhes faculta, descobriram, classifl-

caram plantas novas, dando-as a conhecer ao estrangeiro.

Infelizmente porém, como aquillo que não nos vem, como o rapé, de torna-
viagem, com o baptismo eumiieu não presta, os trabalhos de Lacerda, estão desti-

nados aos cupins, os de Frei Leandro passaram à synonymia, os de l'"rei Custodio
desappareceram, os de Freire Allemão uns sumiram-se, outros foram usurpados, e os

de Capanema, esses dormem o somno do esquecimento, porque, desgostoso, aban-
donou a sciencia em que era mestre consummado, e dei la se occupa por desfastio.

Apezar, porém, (las importantes remessas dos collectores, das minuciosas pes-
i|uizas dos naturalistas viajantes, e das indagações dos sábios, ainda a nossa natureza
è tão pródiga, paga tão liem o trabalho daquelles que se encarregam de estudar as
suis riquezas, que diariamente ella lhes offerece alguma cousa de novo, para
indemnizal-os.

O botânico no Brazil não deve despregar logar algum como indigno de sua
visita, porque por mais ocoulto que seja o logar, por mais quo tenha sido visitado,

não o foi em todas as épocas da florescência de todas as phmtas, e basta o abandono
de alguns mezes para nova vegetação, inteiramente dillerente. apiiarecer.

E' as~iin que muitas vezes nos legares mais batidos, se encontram plantas que
e'jcapain á vista e á oliservação de muitos. O ter sido em logar e\|>lorado por um
naturalista, por mais distincto que seja, não implica estar a Hora desse ponto
conhecida, (lo contrario disso temos exemplos diariamente.

Eis porque, ajiezar de percorrido com avidez, o nosso paiz, por naturalistas
estrangeiros, ainda se deparam com plantas novas.

A prova dessa asserção está no que me obriga a escrever estas linhas.

De passagem para o Rio de .Janeiro no dia 1" ile fevereiro de ISSí^, desembarcou
meu Ilibo .loão Barbosa Rodrigues Júnior, junto ao forte do Cabedello, na pro-
víncia da Parahyija, o para não passar ocioso o dia que ahi esteve, ontreteve-se
em colleccionar algum is plantas.

Posto que muito moço, foi sempre no Amazonas o meu companheiro de her-
liorização, quando não as fazia s(), e polo gosto e habito, querendo dar-me uma
prova de seu amor lilial, sabendo quanto prazer me daria, enviou-me ílgumas
plantas seccas, com observações, que foram portadoras das saudades que lhe
iam n'alma.

Perfilamento conservadas me cliegaram, e qual não foi a minha satisfação
encontrando entre as plantas remettiilas, uma linda passiflora de flores roxas, e
folhas miúdas, conhecida por lluracuji <lc rato entre os naturaes.

Muito mais satisfeito rtqiiei, quando classiliquei a espécie, porque pude dar um
perpetuo agradecimento àquello que. quando descobriu a planta, tinha no coração c
na imaginação a minha lembrança.
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Deiliciuiilo, pois, a meu lillu) a espccie que descrevi, do accordo ciiin iis leis da
nomoiicl.Uura liotanica, sitiálaço um dever de amizade o de rccouliocimonto
paternal.

í>. I*. anui*nlis Noh sub praes. t/tb. scaiidente ; 1'oliis velutino —
villosis membranaceis trilobis, lobis deiitatis acutis; stipulis

l)arvis, laciniatis villosis pilis glaiiduligcris ; bracteis 3-4 —
pinuatisiíctis, segmcutis liiioaribus pilosis giaiidulo.so-capitel-

latis ; floris tubo brevi patelliibrmi
; piloso ; sepalis obtusis dorso

sub ápice cornicuio loiigi instructis
; petalis glabris membranaceis

dorso 1-lineatis; corona basilari integra incurva crispilbliata,

1'auciali lilis externis pétala brevioribu.s internis minimis i-seriatis,

meiiiaua integra, incurva crispilbliata ; ovário ovato, glabro, stylis

villosis

.

Tabula noslra XIIT. h.

Scandens villosissima. Rami teretes graciles. Folia brevi petiolata nieni-

branacea cordata trilobata, lobis ovatis acutis ciliato-dentatis

nervo médio majore, utrinque velutina, pilis capitellatis in luar-

ginibus ornata, 0,"'030— (),"'035X0,"'030— 0,"'040 lg. . Petioli

lamina demidio breviores velutini teretes, eglandulosi. Síipulac
parvae profunde laciniatae, laciniis linearibus velutinis pilis

glanduiigeris ornatae. C/rri simplices. Pedunculi íixiUa.ves 1 -flores

vellutini, teretes O, '"02.5— O, "'028 lg. petiolis duplo longiores.

Braclcae laciniatae flore.s subaequantae villosae pilis glanduiigeris

raunitae. Alabastra ovata, lineata, velutina, ápice .5-aristata.

Floris lubufi urceolatus, basi iiitrusus, villosus, virescens. Scpala
viridia, patentia, linuari-lanceolata obtusa concava, extus vil-

losa, sub ápice dorso cornicuio complanato instructa. Pdala
paullo minora, membranacea, alba, lineari-lanceolata, obtusa,

patentia. (Jorona faucialis filamentosa, filis externis pétala

subaoquantiinis, lutescens ad basin rugulosa, filis internis minimis
erectis ad centruin decresccntibus : corona ///ediana membranacea,
integra, margine crispilbliata, incurva ; cotvna basilaris cupuli-

ibrmis, membranacea, incurva, crispilbliata. Gi/naiíd}vp/iurui)i

villosum ad apicera attenuatum. Filamcnf.u lata complanata.

Ant/ierac fla^'ae supra médio dorso afflxae. Ovarittm ovatum,
glabrum. Stijli claviúi pubescentes.

HAB. in Forte do Cabedello, pror. Paraliyba do Norte. Maracujá de

lagartinho wí de colira inclis appellalur. Flor. el frucl . Mayi.

Obs. Posto que esta espécie, como a antecedente, não pertença á provincin.

do Amazonas, comtudo não posso deixar de incluil-a neste pug-illo de plantas

novas que apresento, listando eu na província da. Paraliyba, não passei sem ver
in loco a P. Barbosaa que meu íilho descobrira nas unmeiliações do celeliro forte

de Cabedello, e correndo as ruínas deste, cobertas de vegetação, encontrei em lins

de maio, crescendo sobre os paniios d is muralhas a espácie do qu(í me occupo,

cheia de floras e fructos. Os naturacs denominam seus peipienos lru'^tos ala-

ranjados Maracujá de lagartinlio OU de cobra, por crescer o vegetal sobre os muros,
entro as pedras, iior onde andam esses pe(|uonos saurios o se oceultani ospeçoidientos

ophidios. Suas llòres são pequenas, extremamente delicadas, com as pétalas brancas

e transparentes e cem os sepalos verdes, tendo os filamentos da coroa amarellos.
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Procurando ideutitiair osta ospecie com :is da seex^oDysmodia de Uo Caiidolle, á qual

pertence, verifiquei que a nenliuina delias se identifica, pelo que a iloii como nova,

impomlo-llio' iionK! espacifico quo caracterisa seu viver, líscepcionalniento tamliem
cresce fora das inur.illias, como me informaram; isso, porém, não i; commum.
Attendendo-se ao polymorpliismo das lolli is da P. faHida de Linneo ou P. polijaden

de Velloso, o Marakw/d clúrihí dos naturaos do Amazonas, poderão alguns consi-

derar esta espécie variedade daquolla antig-a, quo na verdade algumas apresenta ;

mas o distinctivo não consiste na maior ou menor pul)escencia, na forma dos lóbulos

da folha, e sim na forma, tamanlio e côr das partes componentes das flores e dos

Iructos e no seu habito. Pelas bracteas, por exemplo, seria uma variedade da P.
clathracta, mas a isso se oppõô a forma das folhas e das llòres ;

assim também pelas

folhas podeila ser tomada por uma P. villosa, si não fossem as estipulas, as bracteas

e as próprias flores.

Companheira e mesmo sócia da P. Barbosae, ambas, ás vezes, crescem entre-

laçadas, pendentes das muralhas do forte do Cabedello, sobre as aguas do Atlântico,

onde qualquer viajante as pôde encontrar.

€». I*. Cabedeleiísis nob. sub praes. iab. foliis membranaccis

glabris trinerviis, extus inter nervos ad basiri glaadulis minimis

prseditis, trausverse ovalibus trilobis, lobis lateralibus oblougis

divaricatis biglandulosis, inter médio truncato ;
petiolis brevibus

eglandulosis contortis ;
peudunculis solitariis petiolis triplo lon-

gioribus ; corona faucialis biserialis fllis teretibus sepala multo

minoribus ; fructu oblongo minimo

.

Tabula nosira XIII c.

Glabra. Rumi graciles teretcs flcxuosi . Folia metnbranacea, trinervia,

inter nervos promincutes glândulas duas oi'bicularia gerentia,

triloba, lobis lateralibus divergentibus oblongis, obtusis, mucrone
brevíssimo armato, lobo intermédio lato, truncato, mucronulato.

PetioU íoYús, minores, teretes, eglandulosi, contorti. Pedunouli
solitarii teretes graciles, petiolis multo majores. Bracleae parvae

dissitae. Alabastra pyramidalia basi dilatata. Flores viridescentes

campanulatae . Tubus brevis, latus explanate, a basi intus pube-

scente. Sepala subcoriacea, e basi lata oblonga, lanceolata, obtusa,

ápice subcucullata, recurva, extus viridia, intus albida, ad margines

utroque latere membranacea. Pétala nulla. Corona faucialis ^-

lamentosa 4 seriatis, filis externis 2-seriatis raajoribus, erectis,

violaceis, filis internis bi-seriatis, minimis, incurvis, ápice capi-

tatis . Corona mediana incurva, membranacea, ciúspifoliata, den-

ticulata. Corona inframediana e médio tubo emergens, annu-

laris, carnosa. Gy7nnadropho)'um glabrum, subcurvatum, tere.

Antherm lato-oblongse . Ovarium oblongum, incurvatum. Styli

clavati, ondulati, recurvi. í^ríí^tw oblongus, O,™ 030—0,"'035X
0,'"012—0,™024 lg. flavus.

HAB. arenosis locis ad liltora maris, prope Cabedelo, pro». Parahyba
do Norte . Flor et fruot . majo

.

Obs. Nas proximidades das ruinas do histórico e celebre forte de Santa Catha-
rina do Cabedello, no Estado daParahyba, crescendo nas areias das praias, encontrei
esta espécie, ostentando flores e fructos. AquoUas todas a])etalas, fazem realçares
filetes roxos das suas coroas sobre o Ijranco esverdeado das retorcidas sepalas, as
quaes se destacam dos longos e pequenos fruetos côr de laranja

.
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Comparando esta espécie com as da secção Dysmodia de De CandoUo, incluídas nas
Ewdecnloba, entre as quaes deve figurar, não encontro nenhuma que com ella se
identifique. Entre as cincoenta e oito dessa sec<,'ão, escriptas pelo Dr. Maxwell Mas-
ters e publicadas em 1872, na sua monographia, incluída na Flora Brasiliensis,

não vem ella mencionada, e, como não conheça outro trabalho posterior no qual se
descrevam novas passifloras, dou a presente também como nova.

uido MYRTACE/Ejuss.

Cien. MYRCIA D. C.

Myrciu atmiiieiitifera (Barb. Rod. Herb. Mus. bot. Amaz.
n. 45), folliis breviter petiolatis subcoriaceis oblongis liaeari-acu-

niinatis supra-splendentibus subtus argute pellucido-punctatis
utriíiquo reticulato-venosis limbinervis, venulis elevatis: paniculis

subtermiiialibus et axillaribus folio wqualihus v. longioribus,

brunneis subsericeis multifloris ; seimlis petaliscjue extus sericeis.

Tabula nostra I Fig. A.

ilrôo/' õ"'Xt>,"'10—O"',GO lg. ; rami teretiusculi, cinerei, i^o/m novella
rubra, subtus sparsé arguto granulosa : petiolo 0™007—0,">010 lg.,

lamina 0,'"08—0,'"0I1X0,"'03—0,"'05 ; nervo médio supra im-
presso subtus elevato, venis plurimis, teneribus, rectis prominulis,
argutè pellucidis; venulis interjectis pelhicidis, recticulatis. Pa-
niculce erectfe, densè ramosíe, pyramidatie. Alabaslra O, '"001

;

^/acÍÉíoiJs 2, lanceolatis, ovarium aequantibus, caducis. Oi:ariu7n

densé pellucidum, 4 ovulatum, disco sericeo obtectum. iScpak 5,

inajqualia, extus sericea, celiolata, 0,'"001 lg., subotusa. Pétala
5, inaequalia ; oblongo-rotundata, 0,002 lg. Stamina petalis duplo
majora. Sí^ms stamina ajquans, basi sericeus. jBacca?

HAB. in Proo. Amazonas e/ Pará m silvis cceduis vulgo kapoeira,

prope Mandos. Florei Januário. Kuniatyy. cumatè nuncupatur.

Oljíi?. Entre as plantas vulgares e úteis destaca-se a espécie de que trato,

muito conhecida pelos natumes das províncias do Amazonas e do Pará, que a
aproveitam na industri i das cuias, porém, não é conhecida pela sciencia. Penso que
Alartius não a viu, nem a colheu, porque em seu Glossaria liiit/uamm brasiliensium

na parte em que falia dos yomina planlarum in língua tupi, diz: < Cumati (.Am i zonas)
Apocj/nea' vel asclepídea foUicularis? » Pertencendo ella á familia dos Myrtaceas,

Srocurei vêr se a encontrava descripta por Berg na Linnaea e na monographia
O mesmo autor, publicada na Flora Brasilie>isis, em 18 de maio de 1857, monogra-

phia organizada principalmente com os herbarios de Martins e Spruce, mas não a
encontrei. Entretanto a espécie atramentifera está incluída na divisão, do género,
Abriípte acuminatce, approximando-se da M. Rcgeliana que, apezar do seu polymor-
phismo, apresentando quatro formas variantes, de nenhuma delias se appro.xlma, a
não ser da variedade angustifolia, somente pelas folhas. Não sei se posteriormente
seria descripta, porém, creio que não. O Dr. Nicolào .Moreira, era seu Vocabulário
das arvores brasileiras, jniblicado em 1870, diz: « género ignorado. Tereben-
Ihinacea ? » Considera ndo-a, pois, nova proponho-lhc o nome acima.



32 ECl.Oll.VK ri.ANTARniI NOV.VUUM

o humity oll'erec9 grande utilidade oin suas caseas, que, pisadas o de inlu/.ão

ifaííua fria por e^^paço de 24 horas oxpostiis aoí faios do sol, dão uma í^specie de
tintura arroxnida quD a|iplirta(lií, .sohr.) a madeira o expostas estas ás evaj)ora(;ões

ntuniDiiiaiMcsila urina, torna-se ile um ne,;>-rode eliano, lii/.ente cdiiio o xarão asiático.

i)s naturaes aprovcitiun essaliiiti [lai^a a pintura, do remos ft cuias feitas dos fructos

do cnb 'ceií-o ou cni/cira {Crn^icrntic. c.uji-:a) rpie SiXo muito procuradas, eonstitiiindo

uma industria, que infelizmente vai desappareíendo.
líssas cuias usa,m-se, em geral, para farinlii e para se lieijer agua. Sobre o

fundo negro que serve de mordente, applicam, em variados desenhos, outras tintas

como o harapirà, tauii, etc.

A còr negra dura grande numero de annos, embora ouso das cuias seja con-
stante. O tronco que attinge O, "'00 de diâmetro, é empregado em construcçOes de
casas. Empregam também os natiu\aes as raspas il;is cascas do /(«/)««<!/ no calafeto

das canoas, senilo mais duradouras do que a estopa. No Rio Negro, em ,L'eral, ilellas

se servem os j)esoadures. Não se devo confun^Jir esta espécie com outra do mesmo
nome, que cresce em Pernambuco e no Rio Granile do Norte, que ó o Psidium
albidam de Cambessedes, também conhecido em Minas Geraes pelo nome de araçn.

ordoAPOCYNACEyELia.i

G.Mi. COUMA Aubi.

Couni» iiiaci*ocai*pa (Barb. Rod. i. cil . n. 4G0), raniis tcrotibus

cinereo-ferrugineis aibido verrucosis; foliis cordatis cacutis, basi

in petiolum ridigissimiim crassé trigonum atteauatis, venosis intus

iiitidis atfoviridilnis extus nervis secundariis fernigineis luuiio pro-

iniiientibus ; bacca magna flava.

Tabula noutra I. Fig. B.

Arhor 8"'—10"X-'"02—0,™6 lg. Rami subteretiusciili, verrucoso-asperu-

li ; ramuli ternato-verticillati. i^o/ia longa, atroviridia, rigida,

ternato-verticillata, cordata, obtuso-acuminata, supra glabra,

subtus mellina, nervi secuiularii rigidi, prominentes, ferruginosi;

petiolo O, "'010— 0,™012 lg. , ferrugineo. Flores non vidi. Bacca
subglobosa. O, '"030—O, '"35 iu diam., epicarpio rígido immatura.

Semina plurima, (5— 15) oblonga, compressa, in palpa fibrosa

longa nidulantia. Episperma ])V\innGa.. £'wi>'^o rectus longitu-

dine álbum inis.

HAB. ad Rio Negro, in xilvix Tarumá-uaí-u. Incolis Kuni.l-uaçn v.

S<oi'Y a. grande mincupaUí. Fi-ucL Mart

.

Ol>s. o género Coiunu foi estabelecido polo celebre botânico J. B. Christoplie

Fusco Aublet e publicado em 1775 no suppk^meiíto da sua Hisioire des p/aiUes ilc In

Guijaime Frunçoisa à pag. 3ii, acompanluxdo de uma estamp i sob o n. 3yL'. Caracte-
risou o género pela espécie a que deu o nome de C. Giiija>uiensis, aceeita por He Cau-
dolle, em seu Prodronms.

Aublet, que, para quasi todos os seus géneros adoptou para noares soientilicos.

com alguma razão, os vernáculos, como neste caso, ouvindo pronunciar o vocábulo
indígena Kiinui, como francez que era, o escreveu com o som de cua língua, de onde
Veio Coutita, que, jironunciado pop brazileiro, portuguez ou italiano, parecerá um
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outro dillerente do indígena. O Dr. Martins, adoptando também o género do Aublet,
e, achando outra espécie com o nome humã, mas que os portuguezes baptisaram por
sorva, aclvuido nella difterenças, creou o género Catophora para a espécie uiilin,

commum em todo o Rio Negro. Bentliam e Hooker nos seus Gencra eo Dr. Miiller
d'Arg0via, era sua mouograpliia das Apocyuaceas da Flora Brasiliemis, entretanto,
reuniram este género ao Coumci, não apresentando a espécie Gui/an-iensis e descre-
vendo outra oriundi da Bahia, o MokiiQc com o nome de C. rU/ida. apezar de De
Candolle o conservar. Martins, croando o género Calophora teve razão porque, com-
parando-se o habiíus do seu Calophora com o do Couma, vê-se que é inteiramente
differente. Com o habitni do primeiro, encontrei a espécie acima infelizmente sem
flores, sabendo apenas, por informações de um indio, que são ellas ros jas, como as da
iiiilise da Guy^imensis, poi'ém maiores . A principio tomei-a pela espécie do Aublet,
porém, comparando os órgãos appendiculares, o hahitus, e os fructos, encontrei
uifrerenç;is que me levam a apresental-a como nova. A espécie da Guyanna é uma
izroore pequena (arbuscula). de folhas largamente ovaes (lato ovalibus), com os fructos
interna e externamente russos (bacca intus et extus rufescens), emquauto que a de
que trato é uma arvore excelsa, cujo tronco mede ás vezes o diâmetro de oitenta cen-
timetros, tem as folhas cordiformes, inferiormente pardacentas, e os fructos, mesmo
maduros, verde-amarellos por fora e verde-eshranquiçados por dentro. Da C. utilis

e rii/ida afl'ast;\-sc então inteiramente. Vulgarmente é conhecida por Ktanã-iuiçu ou
sorva grande. Dá abundante leite, rico era b^irracha e seus fructos são muito sabo-
rosos e doces, tendo o epi -arpo um pouco rijo, do qual se destaca a polpa que contém
as sementes e que é a parte comestivel.

ordo LOGANIACE^E icndi.

Gen. STRYCHNOS Prog.

Soo. LOXGIFLOR.E p™?.

1. Stryclmos niacropliylla. (Barb. Rod. l. cil . n. 240),
alte scaudens cirrliifera, ramulis patulis junioribus pubescentibus,

interiiodiis folio brevioribus ; foliis coriaceis ovato-cllipticis acu-

miuatis brevi petiolatis trinei'vatis supra glabins nitidis snbtus

pube minutissima adspersis, nervis pubescentibus ; corolla bjpo-
craterimorplia, tubo extu.s pubescenti intus villoso lobis intus sul-

catis tomentoso-barbatis sub triplo longiore

.

Tabula nostra II.

Fruiex altè scandens ; cirrhi pubescenti. Folia superiora 0'"20—0,22X
O.^^lá—0,"»lo lg., basi rotundata petiolo O, '"01. lg. iníeriora

multo minora. Cymííc ad ápices ramulorum. Cah/j: O, '"002 lg.

Corolla tubo O, '"007, lobis O, '"003 lg., pubescentis. Stamina
filamentis brevibus fauci inserta. Aní/icz-ae lineari insertaj. Ova-
rium glabrum. Ocuia 3—4. Sti/lus glaber fauci longitudiue.

Bacca globulosa, acuta.

H.\B. iii silva initndata ad ripas Igarapé da Cachoeiriuha, prope
Manáos. Floreb. Septeinb. Uirary raiia vocatur

VOL. I 5
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Olbs. Encontrei, infelizmente, esta espocio somente com flores seccas : porém
comiiarando estas, assim como as folhas, com as espécies descriptas, vi que a mintia

de todas se an'astava, embora pelas íloros so approxime um xjouco ao .V. rondele-

tioidcs Spr. E' um grande cipó, cuja casca suberosa é de um amargo fortíssimo,

tendo, quando macerada na agua a sua infusão uma baila cór de vmlio velho do
Porto. O Mtmrí/ ou cMí-are que preparei com as cascas desta espécie apresenta uma
cor negro-osverdeada, e de todos os preparados das espécies aqui consignadas, éo
mais forte, produzindo mais rapidamente a morte dos animaes em que é inoculado.

A matéria colorante toxica é mais solúvel no álcool do que na agua
;
por isso os

alcoolatos apresentam cor mais carregada, differente por vezes da das infusões.

Í2. S. ericetina (Barb. Rod. l. cl.n. 160), fructicoso-scandens,

cirrhifera ; ramulis oppositis subercctis griseo-velutinis ; foliis

coriaceis subsessilibus ovato-laiiceolatis acutis basi plerisque cor-

datis trinerviis iitrinque griseo-velutinis ; cymis axillaribus 3—

4

floris ; floribus 4—meris ; lobis calycinis oratis acutis convexis

velutinis ; corolla hypocraterimorpha, tubo abbreviato cyliadraceo

lobis subrequilongo iiitus densissimé lanato, lobis triangulari-lan-

ceolatis acutis tubo paullo majore.

Tabula nostra III. Fig. B.

Eamuli gva.c'úes, internodiis folio duplo brevioribus. Cirrhi axillares, folio

niagnitudine, velutini, revoluti, superne incrassati. Folia O^OSõX
0,014 lg., superno nitida, l?eviter griseo velutina, subtus tomen-

tosa, nervis nervulisque prominentibus eleganter reticulata.

Cym(e2—4 ílorae, floribus brevi-pedicillatis. Cali/.c tubo triplo

brevior. CoroUae albae, tubo paulo majore. Stamina ad faucem
inserta, filamenta complanata, antheris majora ; antheris sub li-

neari-lanceolatis, exsertis. Óoarium glabrum. Stygma longe

exsertum, sub truncatura. Bacca reniformiv. irregulariter oblon-

ga, compressa, monosperma, aurantiaca, 0,™020XO,'"Or2 v.

0,'^017X0,"'011 . Sémen compressum, testa pergaminea, atro-

vinosa. Alòumen corneMia . Ernbryo centralis, cotyledonibus lan-

ceolatis

.

HAB. in sylvis cceduis sive Kapoeira ací Manáos. Flor. Set. Fruct.

Fébr. Indii Makuchi vocant Uirary Tarerem. Nom. vulg. Yua-
kàka pindá v . aiizol de lontra

.

Olbs. Entre as espécies brazileiras, torna-semais distincta esta, que á primeira

vista tem o aspecto de um jasmineiro. Posto que próxima às congéneres subcorciata

e Zanceo?('ía, ambas de Spruce ; comtudo aflasta-se delias por caracteres que tira

de ambas, sem reunil-os em absoluto, circumstancia que a especifica distinctamente.

As flores pela manhã desprendem forte aroma que se approxima ao das amên-
doas ama7"gas . A parte cortical da raiz é bastante amarga, e, macerada n'agua,

esta apresenta a cor de bom vinho Madeira secco.

Pelo constante aborto dos óvulos, o fructo só api^esenta uma semente.

Conforme aposição que occupa, em relação a placenta, o ovulo que se desen-

volve, dá assim uma forma ao fructo mais ou menos irregular. Em geral é reni-

forme, comprimido de um lado e mais ou menos convexo de outro, porém, com
a forma oblonga, mais ou menos regular, também se apresenta. Raríssimas vezes

em um exemplar coberto de fructos^se encontra um delles dispermo.
Uma forma que também às vezes toma o fructo é o de uma lentilha muito con-

vexa na parte superior, ficando então, bem no ápice, diameti-almente opposto ao pe-
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dunculo o estilete do stygma, ou a sua cicatriz, coincidindo assim o ápice orgânico
com o geométrico, o que se não dá nas outras formas, em que sempre o ápice orgâ-
nico é mais ou menos lateral.

3. S. rivularia (Barb. Rod. l. cit.n. 698), scandens cirrhifera,

ramis erectopatentibus badio velutinis ; foliis coriaceis ellipticis

acutis supra iiitentibus breviter petiolatis ; cymis axillaribus bre-
vibus, floribus tetrameris : lobis calyciais lato-ovatis erectis, mar-
gine brevis-ciliatis ; corollaj intus densissimè lanatíe, lobis lanceo-

latis acutis tubo fequalibus ; antlieraj exclusfe

.

Tabula nostra 11. Fig. B.—IV. Fíg. C.

Frutex scandens, lignosus, 0'",02diam. Rami scandeates longissimé, in-

ternodiis O-",02— 0°°,03 lg. Folia basi acuta, O-^.OõS— 0",065X
O",030—O^^.OéO lg. Cirrlii folliis minori, circinati, ápice incrassati

Bradeis pubescentibus. Cijmai 6—9 flora?, pubescent». Flores
agglouierati, brevi-pedicellati. Cahjx glabrescens, 0°',002 alt.

Corolla hvpocraterimorpha, alba, tubo extus velutino, 0™,014 alt.

Stamina ad fauce inserta, fílaraenta glabra, erecta, triplo tubo
minora, a basi incrassata. Anthera; intorsse, lanceolataj, basi mar-
ginata. Oi7arú(/'/i glabrura, subglobosum, biloculare, loculis plu-

riovulatis, 5—seriatis. Stigma subglobosum, exsertum. Bacca
immatura oblonga, anticé compressa, posticé convexa, mono-
sperma, O^^.OnxO^^.OlSlg.

HAB. in ripas humidioribm ad igarapé do Curro, prope Manàos, olim
Barra do Rio Xegro, tíZ// Yurupari pindà t' . Anzol do Diabo vo-
catw. Flor. Nov. Fruct. Febr.

OTbs. A espécie em questão é uma das que se compreliendem na secção que o
Dr. AHgusto Sprogei, ultimo raonographo das Loganiaceas, estabeleceu, adoptando
para ella o nome de Rouhamon, que é o que os Índios Galibis, da Guyana Franceza,
dão ao Uirary, e que Aublet, aproveitou para o de género. Com effeito, muito ella

se aproxima do Roíihamon Gni/anénsis do mesmo Aublet, que Bentham faz synonimo
do seu Sirychnos Rouhamon, mas que me parece não o ser, apezarda autoridade de
Sprogei, porque, pelo menos a figura que dá o botânico francez mostra ser espécie

distincta áa. qnQ a. Flora Brasiliensis apresenta. A forma das folhas e das dores,

a inflorescencia e o numero de divisões da corolla, entre as duas estampas são dif-

ferentes e comparando-se mesmo as descripções vê-se que ellas se affastam. Pondo
de parte isso, e admittindo serem synonimas, a planta por mim achada muito se

approxima da que Aublet descreve e representa na sua Ristoria das plantas da Gwja-
na, assim como do Strychnos lanceolata que Spruce achou nas cachoeiras de S. Ga-
briel, no Rio Negro e no seu affluente Uaupés. O meu Sti-ichnos ricularia affasta-se

comtudo do do botânico francez em ter as folhas ellipticas e não sub-arredondadas
;

em não serem inferiormente quasi cinzentas e sim pubescentes ; em ter as flores

maiores e não serem dispostas aos pares ; em ter o tubo coberto de pellos e não os

lóbulos da corolla ; e do do botânico inglez em ter as follias ellipticas e não
oblongo-lanceoladas ; em serem sempre triplinervias, pubescentes e não opacas

inferiormente ; serem as flores totrameras e não pentameras e ter as divisões da
corolla iguaes ao tubo e não menores.

Posto que a raonographia que me serve de elemento para o estudo não seja mo-
derna, pois data de 1868, comtudo isso em nada penso influir, porque as espécies

descriptas depois, como a Crevauj:ii, Jaubertiana, depaupcrala e deiuiflora, descriptas

por Planchon e Baillon, afifastam-se também da que aqui me occupo.

Nos fructos desta espécie, acontece o mesmo que observei na antecedente, porém,
nunca tornam-se reniformes, são sempre oblongos irregularmente desenvolvidos.
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4[. S. papilosí» (Barb. Rod. l. cU . n. 080), scandens cirrhifera,

raiiiis ercctu-patentibus flava-velutinis ; íbliis .suhmembranaceis

laiiceolatis obovaiisolilongisve, basi in petiolum breveni atlenuatis,

ti'iplinervis, sublus pallidiorihus, ad veiias toinentosis; c^-niisaxil-

laribus brevibus, íloribus 5-meris ; lobis calycinis laté-ovatis

acutis pubescentibus argute ciliatis ; corollffi intus densissinié la-

nata; lobis lineari-lanceolatis intus papillosis recurvistubo mino-

ribus ; anthcris cxclusis.

Tabula noslra IV.—Fig. B.

Truncus iovixioswa, 5—6met. lg. Corlice suberoso, extus lenticellis cre-

bis verrucoso, intus ferrugineo. Rami scaudenti, longissimi, in-

ternodia 0'",022—0"',02õ. Folia 0'%070X0"',020 lg., ápice acuta,

supra glabra ad vena media puberula, subtus raro pubescentia.

marginibus puberula, petiolo 0"',005 lg. pubescenti. CVn7i?' ápice

circinati paulo incrassati, puberuli. C[/tnae 3—7 floríe, pubes-

centes ; bracteolis late lanceolatis, puberulis. Flores pedicellati,

5—meri. Caíy./; pubescens, O'",001 alt. médio attenuata. Corolla

alba virescentia 0"',007 alt. médio attenuata. Antherce longe ex-

sertffi, lineares, íilamentis filiformibus basi dilatatis. Ovarium gla-

brum, loculis multi-ovulatis. Stygma snhtvuncãtum, exsertum,
papillosum. iíaccíi subovata, anticé compressa, posticé convexa,

monosperma, O'",015X0™,011 lg., testa pergaminea, glabra. Sa>nen
oblongum, compressum ; albiimcn cartilaginosum. Embnjo mini-

mus, ceutralis, rectus ; cotyledonibus lanceolatis

.

HAB. m Iguarapé da Cachoeira, ad Cachoerinha do Teyú, Rio Negro
prope Manàos. Flo7\ Nol\, frucl. Febr.

Olbs.— Entre os Strychnos que tenho descripto este é o que mais se approxima
do S. Ixoiihamon Benth. pela forma das folhas, que, todavia nesta espécie são sempre
triplinervias, tendo a pagina inferior e as margens pubescontes, assim como as ner-
vuras. A nervura media na pagina superior é toJa pubescente, também como o é
todo o peciolo. Nas flores as divisões da corolla são sempre em numero de cinco, sendo
estas papilosas internamente, como o é também o stigma.

O calyce é todo pubescente. A casca tem a epiderme acinzentada, porém a parte
suberosa é de um pardo avermelliado, sendo esta muito amarga. O lenho ó branco.
As flores, pela manhã, exhalam um aroma muito agradável e penetrante.

Os fructos teem sempre uma forma muito irregular, pi-edominando a oblonga, e

esta é mais ou menos alongada ou arredondada, apresentando elevações, que cor-
respondem sempra á posição do ovulo, que fecundado se desenvolveu.

K. S. IMaiiaoeiísis (Bard. Rod. l. cit. n. 257) altè scandens cir-

rhifera, ramulis rufo velutinis : foliis coriaceis glabris siiperné

nitentibus oblongis acutissimis v. acurainatis 5—nervatis basi

acutis; bracteis pedicellis majoribus spathulato-trapezoideis incurvis

dorsaliter angulatis ; cymis axillaribus; florihus minutis tretameris ;

calycibus glabris lobis ovatis acutis marginibus Leviter barbatis,

corollse tubo intus pauci lanato lobis lineari-lanceolatis, tubo bre-

vioribus.

Tabula nostra V.
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Tíníncws tortuosus, 0,^10—O, '"15 diani:, mmi cortice pauci suberoso,

transversaliter rimoso, griseo ; ramuli eXongtuti, patuli, veliitini.

Cirrlii haraati, superno paulló iiicrassati, rufo velutiiii. Folia ra-

nuilorum florigerum majora, 0,"'13—0,"'15X0,'"048—0,'"050 lg.,

pedicello 0,"'01o—0,"'015 lg., velutino, illa ramulorum novorum
minora, 0,'"05—0,"'06X0."'014—0,'"025 lg., subtus pilis minutis-

simis sparsa, nervo médio subtus velutino. C\iinae peduaculis

communis 0,'"OOS—0,"'0101g. Cora/íae tubus O, ""bo.jalt. Slamina
ad fauccm inserta ; filamenta gracilia. Ovarium uniloculare subro-

tundum. <S^j//t<s 0,"'006 lg., iJacca flavescens, globulosa, mono-
sperma, 0,™017diam. 6'cín/«« 1, oblonga v. subglobosa; cotyle-

dones oblongas.

HAB. in locis inundalis ad ripas Igarapé do Atterro, Manàos, o/»íi Barra
do Rio Negro. Flor. Ocl., Fruct. Fcbr.

Olbs.—Torna-se notável esta espécie pelas suas gavinhas, que, quando os ramos
são novos, não os florigeros, alcançam grandes dimensões e grossura, cliegando a
tor quasi dous decimetros de comprimento, com as quaes se agarram às arvores a que
se apoia a planta para crescer. Encontrei esta espécie representada por dous ma-
gniflcos exemplares já com fructus e muitas flores não fecundadas, porem todas sem
coroUas, á excepção de uma, cujas antliéras e stigmas tinham sido destruídos. As
cascas do tronco, cujo lenho é branco, são muito amargas.

Comparando esta espécie com as dia.^noses das descriptas até hoje, a nenhuma
delias so identifica, pelo que a considero também nova.

Do todas as espécies aqui descriptas, é esta a que apresenta o fructo mais
regular, sempre mais ou menos globoso

.

O alburaen é córneo.

6. S. Kaiiicliana (Barb. Rod. l. c/í. «. 205), subarborea, ramis
elongatis junioribus cylindraceis, velutinis, cirrbis hamatis flavo-

velutinis ; foliis meml)ranaceis ellipticis, ápice acutis, basi acuta,

brevissime petiolatis quintuplinêrviis, superne glabris ad nervos
puberulis, subtus argutè pubentis.

Radix cortice ferrugineo; truncus l'",!™,40X0™,015—0"',020 lg., tor-

tuosus, griseus, lenticellis ci^ebris verrucosus, rami erecti,

viridi, velutini, internodiis valde incrassatis, folio brevioribus.

C/nVa' .snperne incrassati, velutini. Folia sw^evne nitida viridia,

subtus pallidiora, 0™,06—0"',10X0'",003—0",04 lg., Petiolus

O'".003—O'",004 lg., Flores et baccam non vidi.

HAB. In locis humidis ad Rio Tonantins. prov. Amaz. Indii \\.&.\ú-

chanas vocanl Poliecetà et Makakinha namby v. Orelha de macaco
lapuyas nuncupatur.

Insertse sedis (1)

'V. S. gigantea (Bard. Rod. l. cil . n. 202), altè scandens, cortice

suberoso ferrugineo rimoso ; ramis glabris, junioribus virescentibus,

(1) As reacções cliimleas desta? espécies as levam para o quinto grupo, de que
adiante trato, ou para a s?eçãi Rouhamon, em que e-it.ão incluídos 05 uir.irys dos Koníbos
e dos Amahuakas do Peru, feitoi com o Stfychnos Rouhamon ; mas, pela inflorescencia,
poderãj perle icer a alguma das outras secções.
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cirrhis spinisque nullis ; foUis coriaceis amplis ellipticis quintu-
plinerviis acumiiiatis basi in peliolum brevem atteauatis.

Tabula nostra III. F/g . A

.

Truncus cses\i'úofins, O", 12—0,40diara. 72amí\v gracilibus, internodiis in-

crassatis, folio brevioribus. FoHa caulinaria basi rotundata, ramea
acuta, quintupliiiervia, superiora majora, O", 13—0,20X0",04

—

O'",07 lg. , nervis subtus promincntibus, glabris
;
peliolo O",006

—

O"',010 ]g. , currugato. Flores et baccam non vidi.

HAB. in silvis inundai is ad ripaií Rio Negro, Praia do Capitão, prope
Moura. Indii Makuchy vocant Uirary kamaruà.

Olbs.— Esta plauta que bem se pôde chamar o gigante dos Strychnos, dá
em sequeiras que, a principio, estendem galhos pelo chão, elevando-se depois ao
cimo das nuis altas arvores, coQfundindo suas folhas com a das ramagens destas,

deixando só ver seus cipós que assemelham-se a grossas serpentes qua se enros-
cam e sobem pelos troncos que lhe ficam próximos.

A casca é de um amarello ferruginea, muito suberosa e de um amargo iusup-
portavel. Na camada suberosa é que reside o principio activo e toxico.

8. S. Urbanii (Barb. Rod. l. cit. n. 528), arborescens; ramulis

glabris ; foliis amplis oblongo-ellipticis brevissinie pedicellatis

tripliaerviis utrinque glabris acuminatis

.

Tabula nostra IV.— Fig. A.

Arbor gracilis 4— 5 met. alt. Folia 0,"^22X0>08 lg., papjracea,

nervis subtus prominentibus, petiolo O,"004 lg. Flor. et fruct.

non vidi.

HAB. ad igapôu, silvis inundatis in Rio Yutahy, Prov. Amazonas.

Olbs. Esta planta foi achada pelo octogenário cidadão Manoel Urbano da
Encarnação, quando explorou o Rio Yutahy, em 1884, chegando-rae, infelizmente,
ás mãos o exemplar incompleto. Entretanto, pelas folhas e pelo porte, distingue-se
perfeitamente das espécies descriptas pelo Dr. Augusto Progel. Desde que encontre
a planta completa, será a descripção mais desenvolvida. O nome especifico per-
petua o do descobridor do vegetal, um cidadão honrado e prestimoso, que muitos
serviços tem prestado á província do Amazonas, como explorador intrépido.

E' dever de gratidão perpetuar os nomes daquelles que são úteis á pátria e á
seiencia, principalmente quando já se inclinam para o occaso da vida.

9. S- letlialis (Barb. Rod. l. cit. n. 713), fructex altè scandens
cirrhifera; foliis subcoriaceis ellipticis v. ovatis acuminatis, basi

in petiolum brevem attenuatis quiutuplinerviis, subtus ad venas
minute puberulis.

Truncus tortuosus O, '"05—0,10 in diara., cortice crasso, rimoso, spongio-

so, hepático. Folia O.^ll — 0,'"15X O.i^Oõ— 0,'"09 lg. , superne
nitide viridia, subtus 0}iaca, pallidiora, prominule venulosa,
petiolo 0,™01 lg. Flor. et baccam non vidi.

HAB. in silvis primaevis ad Rio Tonantins, Prov. Amaz. Indii
Kauichana vocant Kokoary.

10. S- Xonaotinensis (Barb. Rod. t. cit. n. 714) frutex altè

scaudens cirrhifera ; foliis coriaceis ovatis acutis, basi in petiolum
brevem attenuatis quiutuplinerviis, superne nitentibus subtus
opacis utrinque glabris, nervulis subtus prominentibus.
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Truncus tortuosas, 0,™07— 0,™10 in diam., cortiee crasso longitudi-
naliter rimoso, hepático. Folia 0,"U3— 0,^15X0, "'00— O, "10
lg., pctiolo puberulo 0,™010— 0,™012 lg. Flor. etbaccam non
TÍdi.

HAB. in silvis ad 7npas Rio Tonantins, Proc. Amaz. Indii Kauichana
vocant Kuacikuala.

Ol>8. Estudando as três espécies de strychnos, que vi empregadas, que infeliz-
mente estavam sem flores ou fructos, e procurando identiflcal-os com os conhecidos,
apezar do nJio colher exemplares completos, todavia, com nenhum delles se identi-
ficaram, apezar de sempre presumir que, dous pelo menos, fossem os que o Sr. Jobert
diz serem dos Kauichanàs, posto que visse fazer o curare no Caldeirão, que é
habitado por Tikunas.

Este meu achado vem provar que os ditos Índios teem na flora da p.iragem que
habitam, vários Strychnos, que ora empregam uns, ora outros, tanto que empre-
gando á vista do Sr. Jobert só dons, á minha empregaram três e differentes,
cujos exemplares existem no Muzeu, e com as cascas dos quaes preparei extractos
para analyses e experiências que fiz.

Comparando-se os Strychnos Jobertiana e depauperata com os três acima deseriptos
vê-se que não se identificam, bastando para isso comparar-se as diagnoses, das
quaes os caracteres especiflcos se distanciam bastante das minhas espécies. Assim,
o Jobertiatut, que, diz Baillon, wjio parece ser cipó tem a haste tetrag»na, as folhas
fflabras, membranaceas com 0'",20 X O^jlO, com as três nervuras grandes divergindo
logo da base, com mais dt4as lateraes, que se fundem nas margens, tendo o peciolo de
um centímetro.

O DEPAUPERAT.i é cipõ, tem a haste rugosa, os ramos avelludados, as folhas
subsesseis quasi cardadas na base, com 0"»,04 X 0",02, avelhtdadas em ambas as faces
e com cinco nervuras.

Comparem-se estes caracteres com os das minhas e ver-se-ha que são distinctos.
Os lenhos nas minhas espécies Kauichatta, iethalis, Tonantinensis são brancos, nas

primeiras e amarellados na ultima.
Os venenos que obtive dos Índios e os que preparei pelo mesmo processo que

elles empregam, me deram reacções que os levam para três grupos distinctos, da
classificação que adoptei, como se vê do quadro junto.

Dos três siri/chnos que entram na composição toxica dos Kauichanàs o único
que fere de morte o animal é o Rokoary, pelo que lhe appliquei o nome espe-
cifico de lethalis.

As experiências que nestes dous últimos annos tenho feito com ratas espécies
confirmaram as que fiz em 1873, para conhecer a composição e o antídoto do curare,
experiências estas que me levaram a aífirmar nas conferencias publicas que fiz no
Rio de Janeiro em 25 de agosto e 1° de setembro de 1878, nas da aula de medicina
legal, da Escola de Medicina do Rio de Janeiro, em 17 de setembro do mesmo
anno, assim como pela Gazeta de Noticias, de 23 de fevereiro de 1879 que: é sempre
wn strychnos que produz a morte do animal ' e o cortejo de symptomas que a pre-
cedem. As plantas que entram no fabrico do uirary indigena, por superstição, em
algumas tribus, porque outras empregam simplesmente um strychnos. apenas ser-

virão para activar a absorpção, sendo sua energia devida à espécie da flora do
local em que habitam os fabricantes.

O aspecto vernicoso que algumas espécies de curare apresentam, como por
exemplo, os da Guyanna, não é devido a plantas mucilaginosas, como Aroideaceas,
mas sim peculiar a alguns strychnos. Preparei vários uirarys com S. Urbanii e com
macrophylla, o do primeiro com cascas seccas e velhas, o do segundo com cas-

cas verdes, e ambos apresentavam o aspecto de terem sido preparados com
verniz; o mesmo aspecto apresenta os S. Manaoensis, rivularia e papiUosa aqui

descriptas.

De todas as espécies e com exemplares adultos e fortes ' fiz infuz5es theiferas,

alcoolatos e extractos, preparando também o curare pelo processo indigena. Feitas

' Esta affirmação foi anterior á creação do laboratório do Muzeu do Rio de Janeiro,

por conseguinte, muito anterior ás experiências dos Drs. Lacerda e Couty.

' Utilisei-me somente das cascas do tronco e das raízes. Não experimentei as folhas

e as âdres, porqne os indios não se aproveitara delias para o fabrico dos seus venenos.
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as experienciiis em animaes, estes apresentavam os symptomas próprios do enve-
nonameiíto polo venono indiíreua, sobrevindo a morte mais ou menos retardada,

segundo a i^spocie, acontecendo mesmo ser o veneno illiminado pela urina, depois

de produzir os primeiros oir.jitos.

lintre os stnjchnos até linje desci'iptoã, comproliendidos a Gubleri o o Crevauxii

achados pcdo infortunado Ur. Crevaux o descriptos por M. O. Planchon, no
Journal da Thtirapeutique, qu; disso deu noticia á Academia do Sciencias em 22
de dezembro de 1879, não encontrei uma só espécie que se identifique com as que
agora apresento. Por essa razão as dou como novas.

De))0is do grandes esforços, outr'ora o hoje, consegui formar uma collecção,

particular, de espécies ieuirarys ou curares, de todas as tribus brasileiras que o
fabricam ou u-sam, assim como das da Guyann.i Ingleza, Venezuela e Perii, não
só em panellinhas, cabaças, canudos ou carriços de takuara, como em flechas, de
zarabatana, hurabys e muriikus.

De differentes localidades procedem os preparados tóxicos pertencentes a diffe-

rentes trihuá e se distinguem pela côr, consistência, forma do vaitilimme em que
são guardados, e pelos instrumentos em que são empregados. Possuo tudo classi-

ficado, tendo obtido os venenos directamente ou por anngos, dignos de toda con-

fiança, instruídos por mim, pelo que duvida alguma pode haver sobre as proce-
dências. Tenho apenas duvida sobre ilous, quanto á tribu, enão quanto á localidade,

Comparei, pov meio de reacções chimicas, os venenos de vazilha com os de flechas

e depois ile ideutillcados por tribus, passei a analyzal-os tribu por tribu, regis-

trando por meio de pintura, á aquarella, as cores das diversas reacções em um
grande quadro, acompanhadas de observações.

Não podendo aqui publical-o apresento um outro que resumo o primeiro, por
onde se poderá ver que diflerentes são as espécies de strychnos que entram na
composição pela differeuça das reacções.

O estudo comparativo da energia do veneno pela experiência a que os submetti,

a còr do pó, dos alcoolatos, e das soluções aquosas de cada um, assim como as

cores resultantes das suas reações chimicas, com os mesmos reagentes, me fizeram
dividir os curares de diversas tribus e procedências em quatro ordens, comprehen-
dendo a primeira dous grupos, ás quaes denominei : Tikuna, IvaiiarauA, Lamisto,
TiYUAKiNo e Falsos.

A estas divisões se filiam os strychnos conhecidos. A primeira comprehende
os venenos mais fortes e que 'matam não sò quadrúpedes como aves, com prom-
ptidão ; a segunda os que produzem os mesmos eíleitos da primeira, porém, com
lentidão ; a terceira os que matam os quadrúpedes a não as aves: a quarta os que,
como os da primeira, matam indifferentemente, com menos promptidão : e a quinta
os falsiticados que ou matjim, e para os quaes o chlorureto de sodium não é antí-

doto, ou absolutamente não produzem a morte em nenhum animal.
A Tihuna, pertence ás tribus brazileiras do Solimões ; a Lamisto ás tribus

peruanas do liio Ucayale ; a Kamarawi ás tribus brazileiras do Rio Negro ; a
Tiyuahino, as das queb!'adas do Huallaga e a Falsa ás tribus civilisadas de ambos
os paizes.

Não conheço a planta do Tiyuakino, e sim os fructos aos quaes dão o mesmo
uome que tem a planta, o de A''mbiuasca, isto é. cipó venenoso. Estes fructos, não
só 03 animaes, como os homens comem, por serem muito doces, porém, não ô o
strychnos brachiata de Ruiz e Pavou, cujos fructos, também eomestiveis, differem
muito em tanunho, sendo os deste quasi do tamanho de uma laranja, eraquanto
que os d'aquelle tem o de uma uva.

O Tiyuakino é feito pelos Tarapotinos de Tiuyaho, e não desce ao departa-
mento de Loreto, pelo que ahi é completamente desconhecido.

O Lamisto ou Pishiuai/no ' e o Tiui/akino * sempre são guardados em colmos
de taquara ou carriços, de um palmo de comprimento.

A divisão do Lamisto comprehende os venenos mais fracos, como o de Pebas,
e a do Tikuna os mais fartes. A Tiuyakiuo é a intermediaria.

Tive oc'\asiao de vér varias falsificações: ora enchem uma panella ou carriço
com luiia substancia inócua, a qual cobrem com Tikuna ; ora misturam os dous,
ou mesmo fobricam o Lamisto incluindo n'ello nicotina, que extrahem das folhas
de tabaco, quando não ó feito só de Cocculus, Abuta ou Onomospermum, que são

' O Pichiiiayno, i feito no pu chio de Picliiuayaco, perto das cordilheiras.

^ O Tiuyakiuo é feito pelos índios das quebradas de Thiyaco.





({uadro das reacções dos venenos conheciílos pelo dodm de « curare »

1*^ grupo

Miranhas, pota ; Tikunás, pnte ; Yuris,

flecha ; Omauas, pote

Mahakus, pote ; Mayankonga, flecha :

Ipuricotrts, flecha ; Uakvs, cabaça
;

Arikun/is, Makiicliys, Uananás, flechas

51 e kurabys, Tukanos, cabaça ; Kubeuas,
. §/ pote; Pauichianás, pote; Piarrhoas,
:^\ cabaça; Sfrj/chnos lethaUs, planta.
E^ iCauinhianas, pote; Cauichianas, c^abaça e

flecha; Uaupô, pote e cabaça prande.
Guyana, cabaça

2o grupo

^Katukinos, flechas; Katauifliys. kurabvs;
Ipunnás, kurabys .'

"^Mahakus, ' Akangatares. Tarianás. De-

£\ çanás, pote e kurabys
II os

i jGuyana, pote Strj/chno.-i Kanichiana,
tií\ ericetina e Tonatitinensis , •plfínta.s . . .

.

o r Lamas, carriço; Piros, Chontakiros,

to^ raurukus; Yahuas, carriço ; Mayoruna,
III gj murukus ; Passes, pote.

«jÍ .

^^yStrychnos Urbaniie macrophiflla, plantas

g 'Konibos, Amahuakas, raurukus; Tikunas.
-;\ pote; Mayorunas, carriço.

IV ri'

^)Strychnos ^fanaoensi!i , gigantea, rivula-

p^ ria, paiHllosa^ plantas

Y S/Tikuna, pote; Abuta, Onomospermum,
ri ) plantas

Total.

PROrtíllKNCU

Kios Yapurít e Içi. ...

Kios Pariíná, M a h u,

Uaupés, Padaaary,
Tonantins, SolúTiues,
Maraviá. Sipabo, Ore-
noco e fronteiras <ie

Venezuela, Tnnantins,
PatJauary, Uaupés. ..

Rio Puri'is

R,io Uaupés e affluentas

Rios Negro e Tonantins

Rios Maranon. Uallaga,
Ucayali e Yutahy.

K-ios Ucayali, Negro e

Javary

Maná os.

Rio Içá e Tonantins...

ACIDO SULPII.
tílCHBOM. UB l>UT

Côr de violeta
amarellnfja e ro-

sada.

CAr de vinho e cAr
de telha.

Côr de vinho.

Côr de violeta azu-

lada

Verde es-neralda
e verde vefretal.

Côr de cafó.

Côr de sépia ou
pardo escuro.

.

ACIDO \ZoTlro

I*ardo amarello.

.

Verde escuro..

Côr de telha.

Côr de telha.

Pardo escuro.

.

cHLoftaBrro
I>K OtBO

Côr de vinho sujo
e pardo.

Pardo ,

Pardo roxeado. .

.

Pardo amarellado

Pardo amarellado

Pardo rosado ou
amarellado..

.

Vei

Vei

Ver

Ol>serva<7Ões
A«— As soluções foram feitas cora 5 dec. de producto para 10 cent. cúbicos d'agua distillada.
:b«— a côr das reacções dadas aqui são as raais intensas, variando para mais claro, segundo a tribu.
0«— A lettra P no alto das columnas indica que as cores nellas mencionadas são dos precipitados que sempre se formam.
I>.— O uirary ou curare é usado somente pelos Índios do Perrt, de Venezuela e da província do Amazonas. Os da província d

que se exporta desta é importado daquella, O curare conhecido como sendo dos Mundurukus é dos Miranhas. Aquella tribu desconh«ce
* Este curare separa-se deste grupo por ter as reacções com o chlorureto de ouro e perchlorureto de ferro — côr de vinh<



LORURETO
FEBRO

blhasecea,
»o6 pardo

BICHROMATO
DE P O T V S S X

AmareJlo escuro •
arnarello sujo.

olha secca

>lha secca
rellado..

ilha secca

slha secca

olha secca

Arnarello.

Amarello pardo.

Ainarello sujo e
arnarello claro.

Arnarello vivo.

Arnarello.

.rá Dão o usam, e o curar*
pletamenta esse veneno.



Huadro das reacç<

P grupo

/Miranhas, pote; Tikunáa, pote; Yuris,

flecha ; Omauas, pote

1 Mahakus, pote ; MayankoQgs, flecha :

Ipuricotrts, flecha ; Uakys. cabaça ;

Arikuou^is, Makuchys, Uananás, flechas

e kurabys, TuUanos, cabaça ; liubeuas,
pote; Pauichianás, pote; Píarrhoas,
cabaça ; Strj/chnos lethaHs, planta.

^Cauichianas, pote; Cauichianas, cabaça

e

flecha; Uaupé, pote e cabaça íjrande-
Guyana, cabaça

2o grupo

\Katukiaos, flechas; Kataui(*hyí4, kurabva
;

Ipurináa, kurabys ."

g MahaJtus, ' Akangatares, Tarianás. De-

g \ çanáa, pote e kurabys

i ^Guyana, pote Str]/chnos Kauicliiana

,

t£j\ ericettna e ron.aniinen.sis, plantas. ...

o / Lamas, carriço ; Piros, ChoQtakiros,
gl murukus ; Yahuas, carriço ; Mayorun.-i.

III "3? murukus; Passes, pote.
aj
*^[Strychnos Urbaniie macrophylla^ pJantas

o 'Konibos, Araahuakas, murukus ; Tikunas.
-\ pote; Mayorunas, carriço.

IV rt

^)Strycknos ManaoensiK, (/igantea. rivula-

p, riá, pajnllosa^ plantas

IÍty ^/Tikuna, pote ; Abuta, Onomospermum
"Ã

) plantas

Total.

PROrKDBNCl

Rios Yapurá e I<

Rios Parimá, I

Uaupés, Pad
Tonantins, Sol
Maraviã. Sipab
noco e frontei

Venezuela. Tnn
Padauary, Uai

Rio Purús.

Rio Uaupés e affl

Rios Negro e Tor

Rios Maranon, U:
Ucayali e Yutal

Rios Ucayali, Ne
Javary

Manáos.

Rio Içá e Tonant

A.— As soluções foram feitas com 5 dec. de ppoducto
B«— A cdr das reacções dadas aqui são as mais intensas,

0«— A lettra P no alto das columnas indica que as cores
!>•— O uirary ou curare é usado somente pelos Índios do

|ue se exporta desta ó importado daquella, O curare conhecido cc
• Este curar« separa-se deste grupo por ter as reacções
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tomados também por stryclmos, não sei se conscienciosamente ou por especu-
lação, como acontece coii o fabricado no liio lç:'i, que vendem por Tikuua.

Também se aproveitam do vasilliame dos Tilvuuas ou dos Miranlias para euchel-o
de matéria falsificada !

Aqui dou as cores das reacções dos uirarys, com cinco reagente",, e o seu agru-
pamento, deixanlo de m<?nciouar as rjacções cym o iodureto de potássio, chlo-
rureto de platina, bioxido de cliumbo, cblorureto de baryum, sulpho-cyanuretd
de potássio, para não augmentar o quadro e não sereui as suas reacções tão clara
e distinctamonte caractorisadas eom:i as que apresento, sempre unifarmes em cada
grupo, variando apenas mui levenieute a entonação das cores.

Pelas reacções se vè, que, como provindo dos Tikf.njs existem dovs venenos
inteiramente diversos: um propriamente Pcruino e outro Bi-azUoiro. Este, pre-
parado poios Tikuuas que ainli existem no Brazil, é cinfunilido com o dos
Miraiihas e vae para o Porii e para as caclioeiras do Rio Branco e Guyanna In-
gleza. E' o mais forte de tolos, sendo mais fraco o do Peru. As plantas com
que S3 prepara o curare de cada grupo são dillerente?, o^itranJo espécies com
as mesmas propiieilades no falirico. A parte empregada é ssmpre a casca, que^-

dos troncos, quer das raízes, que nas espécies que conheço são sempre muito
amargas. .•\s reacções dessas espécies caracterisam perfeitamente os grupos a que
pertencem

.

A contra-prova tive nas reacçõas dos diversos ítrychnos aqui desíriptos. que
se tiliam a diversas da grupo dilTerente, pilo que mo p irai^e, qu > influencui aliruma
teom as plantas de outras famílias, que porventura entrem na composição do
uirary indigena não alterando 'dias as coros d is reacções, servindo ta Ivo/, para
modiãcar, apenas, a gradação para mais claro ou mais escuro, sendo isso mesmo,
creio, devido à espécie que ó usada, que ó sempre a encontrada, como diss>, na
liora do local da trilni. Em geral os indios empregim uma só Loganiacea no seu

pr!|iarado, sendo raro incluirem duas, assim como em geral ó também feito

unicamente com essa só planta, entrando as vezes outras supersticiosamente, ou
com o fim de activar a absorpção. A's vezes entram as Manispermaeeas, pira este

tim, ou por serem tidas por stryclmos, pela semelhança que apresentani as folhas

de algumas espécies.

Para mim as Menisperniaceas represent im um gruída papel no veneno indí-

gena, quando o querem fortalecer, isto é, quando deve servir, não sô contra qua-
drúpedes, como contra aves. O papel das Pipsraceas penso que é duplo, activa a

absorpção da curarina, pola sua acção estimulante e impeJe o escoamento dn sangue
pela ferida deixada pela frecha, coagulando a librini e ot)literando os paquenos
vasos, porque, sempre que o animal é ferido, noto que immediatainente o sangue
coagula-se e a ferida fecha-se.

O escoamento do sangue diminuiria a acção do veneno, e por isso o indio, co:n a
intelligencia e dom de observação de que é dotado, incluiu no seu preparado plantas

cujas propriedades conliece, que lhe dão um veneno com os predicados que deseja,

que lhe f icilitam a preza viva, com rapidez, si a quer para domesticar ou aprisionar,

ou produz, a morte, si a quer para alimento.

Vai nisso apenas a vontade, porque si quer o animal vivo, applica o antídoto,

que é o chlorareto de sódio, por elle taml)em preparado com diversos vegetaes, e

assim obtém com facilidade os animaes,que tornam-se c/íírt^ijftaôos.

Tanto é pela acção estimulante das Piperaceas que tornam mais violento o seu

uirary, e quando este está velho, fazem um coziíriento, quasi extracto, das cascas

das Otonias ou .Vrthantes e nelle dissolvem o veneno, que recupera a sui prlmit-

tiva força, isto é, com rapidez i- absorvido e produz os seus letliaes effeitos. l'or

este processu tornam assim o seu veneno forte 03 indios Ipurinàs, Katauichys,
Kauichanas, Tikunas e outros.

Os iniíiísíov peruanos, em geral, são feitos cara sín/chnos cuja acção é seme-
lhante á de algumas Meaisparmaceas, cujas reacções chimicas são ãs vezes iguaes
ou muito semelhantas, pelo qu9 teem a sua ac;ão de entorpecimento ou cataleptisa-

dora antes sobre o systema nervoso do que sobre o systema motor.
O Tikuna brazileiro, pelo contrario, tendo os stri/clmo'; que o compõem muita

curiírina, ataca logo o systenii motor, sem fizer paralysar os movimentos do co-
ração, ' vindo o etTeito das Manispermacaas atacar o nervoso e também o cérebro.

A acção toda da curarina tem por vehiculos os glóbulos smguineos que, quanto

' O cor.ação do animal q 12 mírrj cirariialj, aitihi le^jil-, .la moríj e de exlraliido >

pvdsa por al^iim tempo.

VOL. I 6
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mais redondos suo, tanto mais rapidamente apresentam os effoitos, chegando a não
produzir a morte quando elles são grandes e oblongos, como acontece com certas

aves, como os pombos. Dalii vem o Lamisto entorpecer, mas não matar as aves e

o tikuna o ía/.er. Este por um lado ataca o systema motor e por outro o nervoso e

nelle actua mais a acção sobre o nervoso, não tendo a curariíia o poder de atacar

completamento o systema motor, por ser logo eliminado, sendo a sua acção quasi

impotente nos glóbulos oblongos e forte nos redondos. *

A absor[)çao é mais rápida quando o curare tem a addição de certas Menisper-

miaceas, porque então os priacipios tóxicos das duas plantus actuam simultanea-

mente. As Menispermiaceas teem um ]irincipio amargo toxico e saljemos pelos tra-

ballios de Mr. Boulay, que certos Cocculos teem alcalis orgânicos crystallisaveis,

entre os quaes existe a picrotoxiua e a menispermina, que os professores Orflla e

Goupil mostraram á. evidencia que tem i>ropriedades toxicas e se filiam ao grupo
dos venenos narcoticos-acres. sendo a sua acção pliysiologica toda cataleptisadora,

sobre o systema nervoso e também sobre o cérebro e coração.

Os uirarys do 1° grupo que estabeleci, os Tikunas, todos são um mixto de Stry~

chnos, que por si só causam a morte, com a addição de Cocculos ou Abulas ou
Ononwspermuin, além de outras plantas, que entram mais por superstição, e os La-
mistos são feitos só de strychnos, de Menispermiaceas, ou um mixto, porém cujos

strychnos não são ricos de curarina ou mesmo não a teem.

Como se sabe, a pedra de toque para a força do uirary são as aves ou os batra-

ceos, porque si estes não foram mortos é signal que o veneno é fraco, isto é, só tem
na sua composição strychnos, que não actuam sobre os glóbulos oblongos das aves

ou é feito de strychnos cujas propriedades são semelhantes quasi á das Menispermia-

oeas. São os que se consideram falsos.

A"cerca da acção dos uirarys sobre os glóbulos sanguíneos tenho um trabalho, que

mais tarde publicarei, no qual minuciosamente me occupo do assumpto, mostrando

que a acção do curare é toda produzida pela decomposição do sangue.

A acção do Onomospermum e da Abula tive occasião de estudar, empregando
nas minhas experiências os extractos das cascas, cujas reacções são idênticas á

de alguns stnjchnos, como as dos S. Maimocnsis, papilosus, e as dos curares do
Rio Içá, dos Mayurunas, de Itakoahi e do Tikuna, peruano.

Empregado o curare como já tem sido por vários médicos, na Eurojxx, princi-

palmente pelos Drs. Leouville e Voisin, na sua clinica da Bicêtre, contra o tétano,

com resultados vantajosos, é de meu dever apresentar estes esclarecimentos, para

pôr de sobreaviso aquelles que o empregarem, por não serem a energia e as quali-

dades as mesmas.
Conforme a espécie de curare assim será o resultado, podendo ser favoráveis

em uns casos e fataes em outros.

Cumpre que, obtendo-se bons resultados com um, seja este chimicamente com-
parado com outro, que se queira applicar, para ver si as reacções são as mesmas,
e no caso contrario ser rejeitado. A forma da vasilha também não serve de guia,

porque os falsificadores aproveitam-se do vasilhame verdadeiro, já servido, para

o encher de substancia diversa e passal-a assim ás mãos de outras tribus, das quaes

o viajante a olrtem crente de que é legitima.

Legítimos são comtudo os verdadeiros Tikuna, kamaraiuà, Lamisto, Tiuyakino

apezar de terem propriedades diversas, porém de todos elles existem falsificações

contra as quaes o medico deve estar previnido.

A propósito corre-rae o dever de destruir uma falsa informação, que levou o

illustre Sr. Carlos Morreu a dizer, nos Annalles de !a Sociètc d'Agricultwe et de

botanique de Gand, que o uirary da Demorara, que é o mesmo brazileiro, como ve-

remos; « c'est un jus prepare avec les Catasetum, mais on ne dlt pas si le sue des

Orchidées y entre seul », alflrmação esta que foi aceita pelo Sr. E. de Puydt, que

a repete na sua obra intitulada Les Orchidées.

Os Catasettins não teem propriedade alguma toxica, e o glúten que deitam os

seus grossos pseudobulbos, quando cortados, é tão innocente e útil que outr'ora, e

ainda hoje, no interior de algumas províncias, os sapateiros e os violeiros, ser-

vem-se delle, em vez de colla, nos misteres de sua arte.

As orchidéas, tão procuradas pela belleza e exquisitice de suas ílores, são tão

innocentes que até hoje o indio, que dá applicação medicinal a todas as plantas,

ainda não descobriu nellas virtude alguma.
O uirary ou curare é o extracto de um strychnos, e uada mais.

Dos differentes strychnos aAscã a energia dos differentes preparados, energia

não só devida à espécie como ao local em que crescem ; argilloso secco, argiloso nu-
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mido e silicose húmido. Pareceu-me a principio que a disposição das flores em
corymbos terminaes ou asilares, a fórma das flores, principalmente das coroUas,
que deu lo^r ás secções estabelecidas no °:enero, influíssem ; mas tive occasião de
verificar que isso se não dá.

As plantas da secção Rouhamon, por exemplo, não dão uma só re.icção ; ora dão
do 2», ora do 3^ e mesmo do 4" grupo, tudo no tempo da florescência, devido ao
local em que vegetam. As secções, pois, do género teera espécies, que, segundo a
natureza do terreno, não se rtliam a um só grupo.

E' admirável como, produzindo todos os uirarysos mesmos symptomas de enve-
nenamento, com mais ou menos intensidade, isto é, atacando sempre, pelos glóbu-
los sangxtineos, o systema motor, os do grupo 4" e 5" não doem as reacções azu!-
violeta que caracterisam a curarioa, mas sim verdes e pardas, quando atacados
pelo mesmo reagente, nas mesmas condições. As reacções côr de café, pardo es-
cura, que passa ao amarello e depois ao verde indicara presença de igasurina, como
a vermelha de sangue?, antes de passar ao amarello oòr de canário em que se trans-
formam as reacções do !' grupo com o acido sulphurico e o bichromato depotassa,
parece indicar a presença de brucina : desta vem talvez alguns curares produzirem
ligeiras contracções tetânicas e vómitos.

Em geral os Strychnos da secção Loixgiflorw conteem maior quantidade de iga-
zurina, do que de curarina, como os do 1» grupo conteem brucina. No 'i" e 4" grupos
predomina um alcalóide cuja reacção com os ácidos azotico e sulphurico, com o

bichromato de potassa produz immedií.taraente uma bella cor verde, ás vezes
de esmeralda, que passa depois a mais claro ou mais escuro, segundo a espécie.

Sendo um producto às vezes composto, é dilflcil no idrary ihdigena obterem-se
puras as reacções que caracterisam os differentes alcalóides, pelo que se não pode
também atHrmar ser elle composto de uma só espécie veget il. No do uso próprio
dos Mahacus, entram duas espécies, uma do 1" e outra do 3» i^rupo.

Pelo quadro que apresento ver-se-ha que ncluidos nos differentes grupos, exis-

tem 44 preparados cada uni com a sua reacção própria, differençando uns dos outros
pela gradação da còr. Salvo influencia de outra planta, é de crer que entrem na sua
composição mais de trinta espécies vegetaes, empregadas segundo o local, vindo
dahi a differença de energia e o se ter vulgarisado, sem razão, haver uma espécie
para a caça e outra para a gxterra.

Todas as tribus aqui apresentadas conhecem o foliado uirary, mas servem-se
também além do próprio, do dos Tikunas, por ser mais forte do que os que prepa-
ram com as plantas que possuem.

Informações a esse respeito me teem sido dadas por indios, com que tenho lidado,

e que pelo seu procedimento são digaos de fé.

Secretamente, à minha vista, teem elles preparado o seu veneno, e pelo seu pro-
cesso o tenho fabricado com as plantas que tenho colhido.

Deixo de fazer outras observações sobre o veneno produzido pelos strychnos
brazileiros. porque delle largamente trato em outro trabalho em que especialmente
me occupo também com o ssu antídoto, o chlorureto de sodiuin. Muito debatida foi a
questão do antagonismo das substancias, quando em 1878 eu me apresentei pro-
vando praticamente, em reuniões publicas, o em conferencias, que o individuo

cnrarisado, logo que fosse tratado pelo chlorureto de sódio, escaparia da

morte.
Tomaram parte nella, além de vários médicos distinctos, a Escola de Medicina,

a Imperial Academia de Medicina e a Sociedade Medica e como não me permitta

este local tratar do assumpto, termino estas ligeiras observações com o que diz

na sua Botânica geral c medica, quando trata dos strychnos, o illustrado conse-

lheiro Caminhoà, testemunha ocular de muitas experiências que fiz. Diz elle á pag.

2709 : « Em nossa presença as experiências feitas em vários porquinlios da índia

em casa do mesmo Sr. Barbosa Rodrigues e em presença do professor de toxico-

logia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, o Dr. Souza Lima, os casos de

cura foram admiráveis e sem excepção I »

O illustrado medico Dr. AlTonso Pereira Pinheiro, também, na sessão publica de

1 de Setembro de 1878, presidida pelo Sr. Dr. Barão de Ibituruna, pediu que fosse

inserida na acta da mesma sessão a seguinte declaração, que fez por escri^to :

« Tendo assistido, em Pariz, no CoUegio de França, às experieucias feitas com
o curare pelo Dr. Claude Bernard, e tendo ouvido dizer àquelle eximio physiolo-

gista que ainda não conhecia o antídoto do terrível veneno, foi com o maior prazer
e a mais profunda satisfação que assisti hoje às experiências feitas pelo meu
intelligente conterrâneo o Illm. Sr. Dr. Barbosa Rodrigues, pois vi desapparece-
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rem todos os iiheiíomenos toxinos, quanJo, a tempo, combatido.s por meio de chlo-

rureto de sodiuiii. »

Devo aqui olisorvar quo existri a cronç.i, na Europa, de que 03 curares que vão
do AmazoiKis são dos iiidios Muiidiirnkus. E' intoiramente infimdailu. Os Índios

Mundurulcus são liai)itantes do rio Tapa.jói, no Pará, e não usam nern nunca
usaram o viranj. Não só Germain de Saint-l^ioiTe, no sou Diccionario de botânica,

como outros, o tem dito, eroio que bis;ados em falsas informaf/ões do I'ará. Outr'ora
a Província do Amazoniis ostava unida á do Para, e no seu mercado quasi que
todos os productos indígenas que desciam do Alto Amazonas liguravam como sendo
du procedência dos IMundiirukus, |)or coustituirem estes a maior tril)u do baixo

Amazonas e ser a que mais serviços presta. Os únicos Índios que usam o curare são
do Alto Amazonas, da região que constituo d<'sde \8b'i a l'rovincía do Amazonas,
pelo que o que tem sido usado na Europa nunca foi originário do Pará, e sim ex-
portado do seu mercado, como proilucto comniercial, importado do Alto Amazonas.
Dou aqui a tradncgão littoral de uma lenda, complemento a este trabalho, qual os

indins me i'oferiramem tupy, denominando:

O Uirary

Coutam que antigamente os velhos quando caçavam, viam os gaviões,

antes de irem Ijuscai' as prezas, arranhar a arvore do veneno e, indo

huscal-as, rapidamente as matavam. Os velhos então experimentaram :

rasparam a casca da arvore e esfregai^am na ponta das ilechas.

Depois disso rapidamente embebedavam a caça que frechavam.
Disseram elles:

— Será bom, talvez, fazer fervor para engrossar ; fizeram ferver e,

experimentando, com mais rapidez embriagavam a preza. Fizeram depois

ferver mais, coaram no turury e ficou Ijom para elles.

oH„ ASCLEPIADACE^E y.i..,„.

suwrii,. ASCLEPJADEAE u. nr.

T.-;im ANOPHORE^ T^u-n.

Ge„. ELCOMARHIZA ií.,i>.k»i.

Calyxh— partitus, eglandolosus. Corolla urceolata, profunde fissa,

intus ad basi fissur» Insviter velutinis incurvis. Corona staminea

inter se libera, phyllis a basi dilatatis intus bituberculosis ápice

incurvis, gvnostemium crassè stipitatum superautia. Anilierae

coclileariformae lateraliter cartilaginae. Stigma convexum sub

liapillosum. Pollinin erecta parva basi attenuata, caudieulis graci-

iibus horisontalibus, retinaculis lineari-lanceolatis patentibus.

Frutices sccindentes, glahrescsntes ; foliis oppositis crassis ellipticis v.

lanceoalis, cvmis axillaribiis , floribusp«rij/s inconspicuis

.
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Espécie única

Elcoiii«i*liiza aiuylace» (Bari). Rod. l. c/t. n, 715). caule
scaniientoliiiiioso ab initioviridi deinde fulvo glandulis sparsi, foliis

oblongis V. laiieeolatis acutis petiolatiscarnosis
; pedúnculo petiolum

duplo majore, cvnia bina umbellata densiflora, pedicellis gracilibus
;

calycis profunde fissis, sepalis lineari-lanceolatis acutis ; corollae
carnfe tubo lobis minore, lobis lato ellipticis emarginatis concavis
erectis iucurvis : coronae phyllis carnosis ; antheris dorso carnoso
supra stigma inflexis polliniis erectis parallelis.

Tabula nostra VI.

Fruíex volubilis. Ramuli virides. Folia 0,"'10—0,"'14X0,"'35—r"055.
lg. inferiora majora, peiiolo O, '"015— O, '"25 lg. supra plano
subtus subrotundo. F/ores 7—9 contemporanei. Pedicellí cxYnx-

dracei 0,"'010—0,'"0r2 lg. incurvi. Calyci.s lobis 0,Oi)2XO."'"001

lg. Coroll" tuho O, '"002 lg., lobis O,'"003X0, '"003 lg. FolUcuH
milii ignoti.

H.^B. //í Rio Negro, (íd igarapé Tarumã uaçu. Indii wocaiií Kumakaà,
V. Cumacaá. Flor. Apr.

Ol>s.—Entre as plantas oomuiuns do valle amazonico, pelo seu emprego na
medicina caseira e como amavio, figura em logar distincto a cie que me ocoupo,
couliecida, não só na Província do Pará como íía do Amazonas, paio uome indígena
de Kuiiiahi. Ktiiitakaà ou Cionaci.

Toda a planta é leitosa, e dns raizes tuberculosas se extrahe uma linda fécula,
empregada vantnjosaniente, tal qual se olttem, no curativo de ulceras e feridas.

E' muito preconisada contra o pterigio, engrossamento da conjunctiva, ordina-
riamente no canto interno do olho, pelo que ultimamente o distincto |)liar:naceutico

o Sr. Abel de Araújo preparou a Cuniacaina, que emprega com vantiigens nessa
affecção. Em pequenos vidros, liem acondicionadas em uma elegante caixinha, é
vendido o me licaniento pelo mesmo pharmaceutico, ua sua pliarmacia ;i Rua de
S. Matheusu. 14, na cididede Belém do Grião Pará. Os resultados obtidos são
raagniiicos, pelo que o seu emprego é aconselliado pelos melhores médicos.

Se por este lado é procurada, muito mais o é pela gente supersticio-sa, que
acredita que toda a planta tem virtudes solireuaturaes : assim o juiz que assignar
uma sentença com tinta qne tiverem dissolução a fecuU do Kumacaà, nunca a dará
contraria ao réo : aquelle que pelo coração quizsr ter preso outro, ou reL^ober sem
negativa, um favor escreverá com a mesma tinta : a mulher ou homem cuja roupa
for gommada com o mesma fécula, tornar-se-h\ constante o extremoso amante ; as
moças que entre os cabellos esconderem uma folha da planta, terão o poder de se

mostrar sempre lindas, embora sejam feias, e assim muitas outras rrengis que tornam
notável o procurada a planta, não fatiando ainda na virtude que tem o leite para
curar teiiaes.

Desde 1872 conhecia a planta, sem a poder classificar, por me foliarem para isso

os órgãos rejroduclores, que nunca, por mais esforços que fizesse, pude vér; entre-
tanto em fins de novembro de 1884, tive a felicidade de encontrar llorido inn bello

exemplar que forneceu-me os elementos de que resultou a presente noticia. Procu-
rando os géneros conhecidos, pelos trabalhos de De Candolle, Rohert Browu,
Endlicher, Decaisne, Walpers, Hentham e Hooker, o que pudesse caracterisar a
planta em questão, com nenhum delles pude identitical-a, e, posto que jwssa estar

em algum trabalho mais moderno, comtudo não trepido consideral-a como espécie

typica de um novo género.
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A ordem das Asclepiadaceas de Lindley, outr'ora incluída entre a.s Apociíuiceas,

esteve dividida em 5 trihus, por todos que delia se occ.uparam, poriim os sábios

Bentliam e Hoolier, em 187C, nos seus Genera PlnntaruM, tantiis vezes por mim
citado, accrescentaram mais duas: a das Marsdenieas e a das Ceroperjiewi, estando

pois a espociu do que trato naquella triliu ou na das Gonolobeas de R. Brown.
E" uma linda trepadeira cujas flores não arom itioas, tornam-se notáveis, não pelo

seu tamanlio e lirillio, pois (|ue são pequenas, de uma còr de carne arroxada, mas
pelo seu agrupamento sempre em duas umhellas formando um cymos corpioide,

tendo cada umbella, invariavelmente, 7 a 9 ílóres.

O nome genérico que proponho, Elcomarhiza, é derivado de Elcoma, a ulcera, a
ferida, e rhizos a raiz, por serem empregadas as raizes medicinalmente contra as

chagas, ulceras e outras feridas de mao cai'actor.

Estavam estas notas eseriptas quando me veio ás mãos a monograpliia do

Dr. Eugénio Fournier, publicada em 1855 na Flora BrasiliensU, que veio confirmar

ter eu razão, quando, como género novo, considerava o Kumaltaá. O Dr. Fournier

inclue todas as espécies brazileirns na sub ordem das Asc/epiadeas verdadeiras e

divide-a em tribus com oito subtribus, caracterisaudo aquellas —as pollinias em
relação aos estigmas. Divide em CVíop/íoreas, ou as que tem as pollinias pendentes

sob o estigma : em Hi/pophoreas, as de pollinias e caudiculas horisontaes era roda

do stigma, e, em Atiophoreas, as que teom as pollinias erectas, cora as caudiculas

sobre "os estigmas, A esta ultima pertence, portanto, a espécie que descrevi, não
sendo ella nenhuma das descriptas nos seis géneros que compõem a tribu, incluindo

mesmo os novos por elle creados.

Ordo BIGNONIACE^ Eadl.

Tribu BIGNONIEAE Bojer.

Gen. LEUCOCALANTHA B.irb. Roú.

Calyx cupuliformis, truncatus, Iseviter dentatus, scissus, glandular

adspersus. Carolice tubus gracilis, teres, elongatus, extus ad

apicem glandulosus, limbo 5— partito, lobis subrequalibus, ellipticis,

obtusis, anteriore majore, corrugato. Stamina 4, inclusa, fertilia

didynama, quinto sterili, ad médium tubo inserta
; filamenla basi

nuda; aníf/iero? loculis divarica tis. í)í.scm.s carnosus, subrotundus,

gyaobasicus, glaberrimus. Owa-mm cjlindricum, T^ilosmn. Stylus

cylindraceus, filiformis, pilosus. Stigma billamellatum, lobis

dilalatis obtusis intra papillosis. Capsula siliquasformis, acuta, com-
pressa, linearis, elongata, Isevis, glandulosa, septo valvis parallelo.

Semina plana, transversa, utrinque alata ; alis sobrotundis,

translucidis, a latere serainis productis ; hylus prominens, brevis,

cordiformis. Emhryo complanatus ; cotyledones basi et ápice

cordatas

.

Frutices scandentes. Rami teretes ad noãos glandidosi. Folia opposita,

bifoliata, cum cirrho simplici intermédio. Foliola elliptica,

margine integra, venis subtus prominentes. Inflorescentia

terminalis in racemis mídtiflóribus ; floribus caducis, albis.
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Espécie única

JL.eucocalantlia ar-ocuatica (Barb. Rod. l. cit. n. 633),
ramis teretibus ad nodos glaiidulai iitriaque numerosissimis tectis,

líevis cylindraceis violaceis ; foliolis ellipticis v. obloago-lanceolatis
obtuse aciitis nitentibus petiolatis; racemis foliis majoribus mul-
tifloribus, bi-trifloribusoppositis; corolla intus miaiité velutina.

Tabula nosfra Vil.

Rami flexuosi, supra arbores scandeuti, adulti iiodosi, longitudinaliter
arguté striati, grisei. Folia coriacea peiíninervia, nervis secuu-
dariis ex utroqué latere nervi medii 5— 6, expaiisa, O, '"090—
0,°>110XÕ,"'050— 0,"'055 Ig; petiolus cylindraceus, 0,'"02—
O,"03 Ig; petiolus divaricatus, cylindraceus, 0,™012 — O.^Olõ
lg. Caíí/^0,n>010— O.^OlõXO.^OOS— 0,'"00G lg. CoroZia 0,'"10

lg., lobis O.-^Oâõ— 0,'"030X0,'"012 — 0,™02.5, tubo 0,"'007X
0,"'004 lg. Sfamen ia raedio corollae insertum, 0,™023— 0,™030
lg., sterile subulatum, brevissimum. Anthcrce ápice in con-
necctivum olongatse subtriangulatum recurvum. Capsula O, '"60— 0,™80X0,'"02 lg., raucronata. Semina 0,™014XO,"024,
ala flavescentia, membranacea. O, "'008 lg. ápice subrotunda,
integra

.

HAB. in capoeiras prope Manáos, in Rio Negro, Prov. Amazonas.

Flor Jul.

Obs.— Entre as plantas que cobrem as margens do Kio Amazonas, as que
mais o enfeitam, dando-llie ás vezes aspecto pliantastico, são as Bignoniace.is,
que trepando pelos madeiros seccos, cobrindo a copa das arvores, ou caliindo

sobre as ribanceiras, formam columnatas, arcos, og-ivas, cararaaucliões de for-

mas caprichosas, tudo esmaltado de tlôres brancas, amarellas e carmezins que
embalsamam a sombra que produzem. Para essa construcção esquisita, tecem
as espécies com seus imnuineros cipós a entrada das ílorestas, em que não
penetra o homem sinão á mão armada, para destruir a rede immensa que
se forma.

São essas as gigantes da família, porque outras não dotadas pela natureza de
grande desenvolvunento, apparecera pelas culturas abandonadas e pelas capoeiras
que depois se formam.

As espécies, de que me occupo aqui, pertencem â duas divisões : uma é das
florestas das Ijarrancas do Rio Negro e outras das capoeiras do interior de suas
margens.

A primeira é, para mim, um género novo, que se distingue de todos os que
até hoje conheço.

As flores que pelo comprimento e forma do tubo e do limbo á primeira vista

se parecem com as de algumas Apocynaceas e Rubiaceas, apenas pelo tubo se

approximam entre os Bignouiaceas, do MiUinijtonia do Linneo flllio. Não é comtudo
soesse característico que se nota; outros muitos, como veremos, se apresentam, que,

me levam a considerar a espécie como typo de um novo género.

As Bignoniaceas que Linneo e Adanson incluíram na sua ordem das Personaie,

só em 1789 teve os géneros, que andavam diversamente distribuídos, reunidos

em um centro, que constituiu a ordem das Bif/noniaceca estabelecida por Lou-
renço de Jussieu, porém cujos limites não foram definidos. Coube essa gloria

em 1810 ao illustre Robert Brown, secundado era 1830 pelo Dr. John Lindley.
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Em 1837 Jorge Don, na Inglaterra, o W. B)j??r, a\ França, quasi a) mesmo
tempo, sem qa^ um tivesse conhecimento dos trabiUios fie outro, lizeram appa-
reoor sem estudos, com pontos ile contacto, ambos mo liliiando as classilicações

anteriores. N'esse mesmo tjinpo trabalhava também líndlicher, o só em 1840
apresentou a sua nova olassilioação, que foi em 1815 seguida iroutra de I)e

CandoUe, que resumia tudo quando até outão se sabiii, comÍJrohendendo mesmo
os estudos de Barttling, Kunth, Fenzal e lleiciíonbioh. Ue 1830 a I8ò2, M.
Brogniart, John Miers o Seemann, publicaram diversos estudos, porém, a ulti-

ma monographia foi a que em 1864 ])ul)licou o Dr. R luardo Bure.iu. De então
para cá um ou outro artigo do mesmo Bureau, a dascripção do uma ou outra espécie

tem apparecido, porém nenhuma inono;rraiiliia moderna existe que me conste.

O trabalho mais moderno data do I87() ; ó o de Bontlnn o Hooker, incluído no-i

seus (Irnera Planlarum. As 6-ipeoies brazileiras que existem foram colhidas pelos

botânicos viajantes Martius, St. llilaire, Weddell e Spruco, o tolas essas estão

descriptas.
Modernamente muito se devem ter augmentado os herbarios europeus, não só

pelas espécies que possam ter 1 lo desgarradas em algum herbario, como pelas

colleeções que enviaram o pliarmacuutico Correi de Mello ' (espécies de São
Paulo) e o meu linado amigo Dr. André llegnell ° (espécies do Minis) qu-j tan-

tos e tão valiosos serviços prestaram á sei uicia sobre a flora do Sul. Graúdos con-

tribuições houve, devidas ao zelo desses beneméritos, por''m da Ilóra do Norte não
me consta que houvesse um só. Biseado nos tralialhos qu3 existem até 188:J,

époía em que Hooker publicou o seu Addenda ao Genera Plantaviun, a'|ui dou como
novas as espécies acima descriptas, passando a fazer sobr»:; ellas algumas consi-

derações .

O género Leuc.ocalnntha é notável por afifastar-se da regra quasi g.Tal ; todo o

tubo é completamente glabro internamente, mesmo na base i los estamos e sua
inserção, o que ainda se não notou, que me conste, emquauto que externamente é

todo pubescente. Em geral é na face inferior das folhas juato às proximidades

da nervura média, sobre o cálice, e poucas vezes sobre a haste, bracteas, corolla,

ovário e fructo, que se apresentam as glândulas, i)orém no género ai|ui flessripto

é na ]iarte interna do peciolo primário que ellas se agrupxm, e na parte externa da
corolla, isto é, no ápice do tubo e na base das divisões d,i corolla, formando dous
grupos parallelos, aos lados do feixe vascular central.

' Joaquim Coi'i'èa di' Mdlo. que especialmente se occupo i da? Ilifjnoiíianeas, nnsceu em
S. Paulo em 10 d-i abinl Us 181(1. Era lillio do capitão Fortunata (Jorrèa d3 Mello, bruzileiro

adoptivo. Ileeebeu o diploma de pharmaeeulico eii i8:iti, e niorrau em 21 de setambr» de
187('>. lira meml)riMla Rt^al Sociedade Botânica de Kdimburs:i e di HriUsh Phirmaee itical

Confereuc3 de Londres. Pelos seus trai) illios obteve duas medalhas ile jirata, uma do Jardim
de S. Petersljurgo e outra da Sociedade d'HoriiouUura de França.

'' O Dl'. .-Vn Ire Frederico Rsgnell, medico notável e botânico distinctisíirao, a qu?m as
províncias de S. Paulo e Minas Geraes dev»m o deacolirlmento de cenienas de espécies da
sua flora, era nanuMl da Suécia, donde veio para c Brazil em 1S43, cm procui-a de um clima
saudável que lhe desse n vida, q\ic ura I tuberculose rebelde ia minando. Pobre, para ter

meios de viver, chegando ao Rio de Janeiro, para clinicar, defendeu these em latim, na
Escola de Medicina, e tão brilhant' foi a sua ileteza que se lhe offereceu depois uma das
cadeiras da juesma escola. Não convindo á sua saúde a demora no Rio de Janeiro, a ex-

p3nsas do Cônsul sueco, em S. Paulo, o Dr. Wí'Stin, partiu para aii e ilepois par.i Caldas.
em Minas Gsraes, lixando nessa cidade sua residência. Fallecj.i eni 12 de setembro de 18S4,

na idade de 82 aanos. Para ch3,'ar a essa idade pass ni as maior 's privações, vivendo sempre
em rigiuMSa dieta, não bebeado sinão .igua morna. Estudou os meios de conservar uma tem-
pei'atura uniform? no corpo, embora o frio fosse intons) ou o calor abrazador, por meio de
roupas de linho, algodão ou lã, e de ventiladores na casa. Comsigo sempre trazia um thermo-
meii'0 e um barómetro, que constantemsnt; obs3rvava, obrigando-o a vestir-se ou despir-se,

e a abrir ou fechar as jinellas e veniiladores, etc. Seria longo biograpliar aqui a sua vid.a

passada obscuramenle ao servido do Br .zil. Como medico deixou um vacao, e coa"o botânico
descobriu centenas de plantas das quaBs a maior p.irt- perpstuam o >eu nome, hom---
nagem que lhe foi p;estada por vários sábios seus amigos e monographos distinctos.

Nos lierharios das Universidades de Stockolmoe de Upsala estão as suas plantas. Como
medico grangeou uma immensa fortuna, qm^ em parte empregou eai benelicio da sciencia
e do Brazil. A expensas suas fundou unia Universidad.» em Upsala. que tem o nome de
Jlci/iiellia. tendo lun fundo de 20 1:0 lOfí pira á custa dos juros virem bitanieos suecos ex-
plorar o Brazil. A' casti desse pecúlio já vieram ao Brazil os Drs. Iljalmar Mosen e Sa-
lomon Ilenchen Cumpro aqui um dever da confrade e de amigo, patenteando, posto
que ligeiramente, os serviços que ao Brazil prestou esse luodesto benemérito da humani-
dade e da sciencia.
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O tuloó extremamente longo e perleitamonto cylindriro, ató a divisuo do limbo
onde apenns se alarga um pouco, occtiltando completamente os estamos.
As antheras unilociilares tem a sua deliiscencia antes da anthese da liôr e deixam

caliir pelo turjo o pollen, cuja forma aqui represento.
As llórej s<ão aromáticas o de um branco de leite. Apezar da intlorescencia

ser em panicula, apenas desabrocham uma ou duas llòros pela madrugada, não se
consi.TVíindo unis do que 6 lioras. AscoroUas são extraordinariamente caducas.
O nome scientitico que proponho é derivado de lenços, branca, calos, bella, e
anthos, flor.

ie... OSMHYDROPHORA i;.ub. i!,„i.

CiUi/.r tulnilosns, anticè glandulosus, hr^ívissime bideiitatus, lateraliter

paucifissus. CoroUae tubus longissimus, cyliadraceus, arcuatus,
ápice ia fauce paulo ampliatus : limbus 2— labiatus, lábio postiço

majore breviter bilobo aiitico trilobo. Stnrn/na. 4 didynania, íila-

mentis contortis glabris, infra médium tubum aíiixa, exserta;

síamen quintum storile hamiforme , anthera;, loculis oblongis
linearibusve divaricatis. Dixcu.s carnosiis, crassus. Ocarium
sessile ; ovula in quaque placenta 2 — seriata. Stf/hts filiformis,

glaber, exsertus ; stigma bilamellatum. Capsula ignota.

Frutices alte scandeníes, glahri. Folia opposita, hifoliata v. sivpius

foUoU lerminali in cirrhum simpliccm miitafo, folioUs petiolu-

latis inlcgerrimh. Flores magui, alJA, npociosi, ad apicis
)mnoram > ricemosi.

Obs. — Entre as Bignoniace.-.s Amazonenses destaca-se, pelo tamaniio e pela
lornia da llôr, esta de que me o&upo, que me parece pertencer a um gé-
nero inteiramente novo, pelo cjiracteres que a separam de todos os que são
conheeid( s.

As llóres são munidas de um longo tubo, Ires vezes maior do que os lóbulos da
coroU.i, tendo de notável uma circumst;uicia que a altasta do geral do toilas as
Biguoniaceas. As llóres desta familia, quer aquellas cujas cnroUas são campa-
nulailas, quer as que são munidas de uni tubo, ssmpre os lóbulos que formam o
lábio |iosterioi' são menores do que os do anterior ; entretanto nas llóres desta es-

pécie o lábio è muito mais longo. Hntre os géneros de curolla unida de tubi cy-
lindrico e longo, mencionados não só por De Candolle, Bureau, Bentban e Hooker
com niMihum se iilentiíicn, pelo que proponho para o género, da espe;ie ijue ca-
racterisei, o nome ile Osm/ii/dro/j/ioia, de Osmi, cheiro, aroma, lii/dro, agua, e

phorm, trazer, allusãoao liquido que sahe dos caules quando coi'tados, cujo aroma
se assemelha muito ao das amondoas amargas.

Osniliytlropliora iiocturnn (Barb. Rod. /. cil. n. 38).
ramis teretibus ail nodi)s eglandulosis hevis cvlindraceis viridi.s

;

foliis bifoliatis cum cirrho intermédio foliolis tripliaerviis ellipticis

acutis supra nitentibus petiolulatis ; racemis terminalibus.

Tabula nostra VIII e IX.

Alte scandens. Ranii úewiosi , virenti, adulti fuscescenti, longitudinaliter

striati. Fo//a bifoliata cum cirrho sim plici s;cpe caduco: pctiolus

0,"'04—0,'"061g., cyhndricus : petiuiulf.s 0,"05—0,"'06 lg., fo-

liola elliptica, acuta, basi subrotundo-retusa, triplinervia, nervsi

VOL. I 7
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sHcuiidariis piMiiiiiierviis, íiubiu.s pniiniiíeiitilius. Tnfloreseentia

laxa, iiauciíloi-a, tei-iniiialis, .">— 10

—

Wnvw,. FlosO,'"\\—il,"'141(;.

Cali/x O, '"01 lg. (Jorolla, alba ; loljis patoiítiljus, subovatis, ob-

tusis prope basin glaiidulosis. S/aminn 0"\H) lg. infra médium
tubum inserta; sterile minutissinuim ; anlheran lohxúls lanceo-

latis, acutis, divaricatis. Biscus .subannuliforniis, niiniinus. Ora-
/•mm longe, conicuni, latcralitor subsulcaluni. Oou'a in utroque

loculo biseriata. Stjlus filiformis. Ffuclus igni>tus.

IIAB. in silvis primievis ad Rio Puriís <3< in locis arvensis ad Manãos
Proi}. Amaz. Flor. Febr

.

Ol>s-— De loiígu d;iti conlieço esta planta, empregada pelos ii.turaeí, como
]iaito componente dos vegetaesque entram noi perfumes que fa/em os tapuyos para

aromatisnr os banhos, e os pÓ3 que preparam para a wupa. As flòi-es, e principal-

mente os cipii!?, teem um aroma forte e muito semelhante ao das amêndoas amargas
exudauilo os caules um liquido alvo e transparente, com o mesmo cheiro, que tauiljem

ó empregado para aroinatisir os cabellos. Vidgarmente é no Am izon is conhecida

esta planta por Korimbó da matla, que se não deve confundir com o liorimbò uaçu, do

PaPtá, conhecido ahi também por Caneltrule yahamim, que é uma Piperacea do género
Anhante. nem tão pouco com o cipi) Korimhó, ou i'ipii /lai/r que é uma Ipomuan, cujas

folhas tem o mesmo aroma do da seiva da osjiei-ie de (|ue me oeiuipo. Cresce extra-

ordinariamente esta planta, chet^ando a cobrir litti^raimcute jíi^andos arvores, c|uc

desapparecem soh as suas folhas, e torua compl(.'lainento feidiado o ospago li' unr.t

das plantas que I-inueo denominou nocturnas, pela circumstancia das flores desabro-

charem só á noite. Esta circumstancia levou-iuo a não poder classiticar esta espécie

por espaço de três annos, apezar do maior cuidado q\ie tinha em visitar sempre um
magnilico pé existente em Manáos, no sitio Cachangá. As coroUas das flores são

extremamente caducas, abrem á noite e logo depois de raiar o dia despe^am-se e

cabem, ficando oceultas entre a densa folhagem, apparecendo uma ou outra por

terra sempre roida pelos insectos, que se apossam logo delias, atrahLdos pelo

aroma.
Dá além disso muito poucas flores, que nos racemos se abrem umas após o.itras.

São de um branco puro, na anthese
;
porém logo que estão para cahir tomam uma

côr levemente amarellada ou de marlim velho. Mui raro é encoutrarem-se glândulas

nas corollas das llóres desta família, quando entretanto, é vulgar vél-o sobre o

calyce ; apezar disso a espécie que aqui descrevo, como a I.encofdhinthn nroinnticn de

que já me occu]>ei. torna-se notável ])oIa sua preseuQa. Pouco ai/ima ila aliertura ilos

lóbulos do lábio interior, desta espécie, c.ida um destes tem doas grujios alongados

de trlandulas do lado externo, que terminam os quatro feixes de vasos que percorrem

o parencbyma de todo o tubo da coroUa.

Os lóbulos do lábio posterior tem a fenda (jue os divide só até ao meio do compri-

mento das dos outros
;
por essa razão os grupos de glândulas são abaixo da abertura

no mesmo cyclo dos outros.

Semelhantes a estes grupos são também os quatro que ornam a parte anterior do

calyce.

G.^n. TYNANTHUS .Mieis.

Syn SCHISOPSIS li•'^o.^u.

Tynantlius igiieus (Barb. Rod. loc. cit. a. Õ62) foliolis cinereis

velutinis elipticis ; inflorescantia longe paniculata, axibus pube.s-

centibus ; calyce cylindraceo v. obconico quinque dentato, deutibus
excurrentibus velutino ; tubus corniculatnsextus velutinus : petalis

lineari-lanceolatis acui;issimis, utrinque velutinis.
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Tabula nostra X.

Rami teretes. Folia 3— foliata v. cuin cirrho intermédio foliolis longiore;
petioli petíolulique laterales pubescenti, cylindracei

; foliola elli-

ptica, acuta, basi siibrotunda. ponninervia, nervis secundaríis
obliquis cum costa suhtus prominentibus, utrinque griseo velutina
tarde glabescentia ; cirrhus filiformis, ápice uiicinatis ad basi griseo
velutinis, lignosus. Infíoresccntia terminalis et axillaris, laxa.

paniculata, folio plerumque multo longiores, axibus gracilibus

griseo velutinis, secundariis angulo recto patentibus v. divaricatus.

Cah/j- U,"'006—0,"'007 lg. Corolla igiiea, extiis velutina, labii

inferioris lobi lineari-lanceolati, acutissimi, recurvi, lobis supe-
rioribus ad basin connatis, erectis, ápice recurvis; tubus intus

infraque staminum insertionem pubescens. Stamiaa O, '"012 a basi

corollaj inserta, fertilium filamenta pauló arcuata glabra ; antheraí

loculis oblongis, divaricatis. 0iv<»7a/rt cvlindraceum, basi incras-

satum, glabrum ; stylus glabrus : sligmn lamellis lanceolatis, acutis.

Frudus siliquietbrniis, glabris, nitentibus. O,"'00X0, "'01."> lg.

HAB. Ill toeis arcen>i/x ad ripas Rio Negro prope Manàos, prov. Atruiz.

Flor. Aug. Sept

.

Otos.— O género Tynanthus foi estabelecido era 1863 por Miers, em uma
memoria, hoje rara, que publicou nos Proccedimis ofthe Royal Eorticiilture Society
«/ Ltíiií/on ', tr.itanilo das planta-; encontradas por M. Weir. .Mais tarde, em 18(i.5,

Ivlu irdo Bureau, no quinto volume da Adanionia, não tendo conhecimeuto dos
tralmllios lio botmico in.;lez, estabeleceu o género Schisopsis, no qual reuniu sete

espécies, que descreveu. Avisado por um artis-o de Seeman, publicado no JounuU of
Rotaiui, ÍLMido conhecimento da nieraoria de Miers, foi o primeiro a respeitar o seu
trabalíio e no volume 8» da Adansotúa, de 1868, à pags. 273, passou todas as espécies

do seu Schiíopsix para o 2'i/nanthus, conservando os mesmos nomes especidcos que o
primeiro havia dado. Até 1876, época em que Hooker publicou a parte dos seus
Genera, que comprehende os desta ordem, somente as mesmas sete espécies eram
conhe-idas, porém como desta data ao presente tenham decorrido dez annos, é

provável que o seu numero se tenlia augmentado, porém, como esteja eu no caso do
Professor Bureau, isto é, não conhecendo trabalho algum que noticie novas espécies,

arrisco-me a dar a presente como nova quando possa ser já conhecida. Era todo o

caso nunca será trabalho perdido, porquo com isso aproveitará a parte geographica
ria botânica. A inliorescencia fornia grandes jjaniculas, desabrochando, entretanto

2—4 flores apenas, de um bello amarello g-emma d'ovo, ou còr de fogo. As corollas

são muito caducas e não duram mais de l-i horas, e com o mais leve movimento na
planta (dias se despegara. Não são aromáticas, mas pela còr e numero das llòres e

do acinzentado das folhas, tornara se muito recomniendaveis, como plantas orna-

montaes, para grades, caramanchões e alpendres de jardins.

r..-.,. BIGNONIA i.mn.

1. Iti^iioni» plíititlnctyls» (liarb. Roàloc. cU n . 670 scandens,

glabra, loliis :J—loliolalis v. "i— luliolatis cirrhosis ; cirrho di-

viso ápice divisionis glanduligero ; foliolis ellipticis-subcordatis

subtus velutinis marginiltns laevibus v. latê-.serratis ; racemis

' lU. M. V. IS,V!. p:ig. 179.
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vexillaris imiltiflDris.f-alyci! longo longe-obconico olituso-fridentat

)

tubocoroUai! loiígitudino doiui<lio minore [josticú carinato.

Tabula nostra XI .

ArbusGula scandens raino-ia. Rami teiiui ruiescuati, glabri, junioi"(.'s cum
petiolis petiolulis ki-viter pubescentibus. Folia-ò.\\í\. trifíjliata, alia

bifoliata chirriíera, cirro diviso cum glandulis qiii ab arboribus

adiían-oscunt. Pe^útosubcyliudrico, velutino, O.^Olõlg-.: petiolulus

lateralibus cjliiulraceus velutinis, 0,"'Ui!0—O, "'025 lg., modius

minore, iu cirrho bi-tricliotomo divisus, folioliis minore. FoUola
acata v. acuminata utrinque velutina, Oj^O.jO—0,'"070X0."'04õ—0.'"040 lg. Racemo axillari, laxo, 14— 16 florão, folio majore.

i^^Zos O, "'00—0."'11 lg. Ca?,'/.K membranaceus, la-viter velutinus,

0."'0:j5—0,'"045 lg. et O, '"011 in diam. ('oroUa longe iníundibu-

liformis, tubo ad médium cylindrico abasi dilatato, superne campa-
nulato compressso antice extus longitudinaliter bi-sulcala, intus

ima stamina pilosa, lobis magnis, subrenif.srmis, inlíírdum emargi-

natis convexis, recurvis, subcrispií'oliati.s. Slaniiiui infra médio

tubo inserta; fertilium filamenta arcuata, abasi complanata, con-

torta, glabra ; sterile breve, filiforme, ápice plus niinus dilatat(j.

Discas carnosus, anuliformis. Ocarium cylindraceum, arcuatum
pilosuui. Ooula in utroque locnlo 4—seriata. Sti/lus erectus, gla-

ber. Stigma rhomboidale, angulis lateralibus obtusis. superiore

acuto, lamellis intus pubescentibus. Fractas 0,'"r)0X0.0"'l~ Ig-

siliquíeformis, complauatus, novellis laeviter pubescentibus, basi

acutis, ápice acutis; valvae dorso norvo médio angusto prominenti

percurso. Sem/na 0,'"009X0/"006 ; ala tenuissima, albescjnti,

pellucida, obtusa.

HAB. in loois aroensis prope Manáos.oím Barra do Rio Negro, in Proi\
Amaz. Flor. inmcnsc qaintili.

Obs.—Entre as numerosas espécies de dift.-rentos géneros, que represjnt.un a
família das Bignoniaceas, no Amazonas, disting'U"-se a que aeinri descrevo, própria

dos legares cultivados e que em geral orna as cercas de madeira e as arvo-
res seccas.

E' muito notável esta espécie, não por suas bailas flores amarellas lavadas de

carmim, na parte interna do tubo, mas pela singularidade do trauslorraar-se o l'j-

liolo central, dos três que compõe cad;i folha, níío em cirrho ou gavinlia, como se dá
commummeate, ca em garras ou unhas, como acontece na Bii/nonia uiif/ais, Linn.,

pelo que tem esta no Sufo nome Unhas de gato (1), mas por se dividir em três ramos
que terminam, quando novos, em uma pjquen i glândula, que se agarra como
uma ventosa e que ã medida que a planta cresce e vigora vae-se estendemlo
circularmente sobre a madeira a que se apega, ilonde niiot' possível destacar se sem
rebentar os ramos. Estes ramos, muitas vezes, ainda se subdividom, irregul irmente
em doas ou três ramusnilos, todos também munidos de glândulas, que igualmente
crescem e se nlargam até um diâmetro, que nunca excede do um centímetro.

O Dr. Eduardo Biireau, nn sua magisti'al Miiãoijrapliia (h(^ Biynoiíiiicení. estudan-
do organographicimonte as espécies e tratando largamente das folhas, apresenta
tod.asas suas transformações, mas não trata desta, qu? me pireee ser inteiramenti!

deseonheciíla á sciencia
;
pelo menos nfio tive ainda occasião de ver tratada essa

mollticação da; folhas em com|)endio ou tratado algum de Ijotunica, e o lacto não é

tão somenos para se passar por elle despercebido.
As folhas são trifoliadas,poróin geralmente se alternam a ser um grupo triloliadt)

e outro cujo Ibliolo central se transra-aia oiu cirrlio glanduloso, licando assim um
grupo bilbiiado e outro trifoliado.
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Por e:,sa dis|iosi';'ão a [ilanta solje sempre em liiilii recta até onde cheira o seu
apoio, começando dalii a ciu-var-se soli o pro|irio peso, a so esgallrar o a se apegar
solii-e si mesma, Ibrmindo limios festões.

Lo£ro que ileixa de ter um ])onto solido onde as glândulas se agarrem, o ramo
desta se alonga e torma uma gavinha commum, em espiral, para alcançar um ponto
de apoio e logo que este encontre pela glândula que leva sempre na ponta, se lixa e
segura o veget;il, que assim vao se subtentaiido.

Não é planta que cresça ou se alongue como muitas de suas congéneres ; em
geral não cobro um espaço maior de 6 metros, que se vojte de ramosde liores de
um amarello còr de enxofre, com iulloreseencia indelinida. ,As placas que formam
as glândulas até certo tempo são sempie verd-s, iiorem depois seccam continuando
os seus ramos verdes. ]iara mais tarde, na parte mais antiga, também seccar. Essas
placas como que no» lembram os dedos das osgas (geckos) como as unhas da D. mt-
ijtiis nos 1 'Uibram as ioi/mv dos i/aios.

Pelo seu porte, suas folhas e suas tlores, é uma planta que muito se recomniendi
aos floricultores.

S B. vespei*tili« (Barb. Roíl. loc. cit.n. 192 ) scaiidens, caule
ramoso glabro, foliis conjugatis, petiolo iii cirrhum tritido-unciua-

tum rigiduli- incurvuni brevem pfoducto, petiolulis ptuioio demidio
brevioribus, foliolis [iriíuu ovatis acutis.siniis post planta adulta
lanct^olatis obtusis reticuL-ito-nervo.sis, raceniis axillaribus v. ter-

miiialibus inultitloribus nutantibus, eaiyce laxe campanulato trun-

cato crispifoliato anterioriter ad basia triglanduloso, capsula lineari

longissimà liueari loiígissinià coir.pres.sà utrinque Inngitudiíialiíer

angulosa obtusa.

Tibula noslra XII.

Frule.c altissimè scaudeas. Folia ramorum pluriflorum bifdliata.ciíThosa,

chirris trifidis, uiiciuatis. Peliolí U,"'01õ lg. petiolique, medius
0,"003, laterales'J,"'01 ,c\lindracei,incurvi. i'Wi(;te0,"'15X0,'"02:,

post. 0,»0S4X0,'"8:?I). Ca/í> 0,'"01 alt. Corolla flava, iufundibu-

liforniis ; lobis subrotundis, repandis, ad margiuilnis crispitbliatis :

tubo utrinque glabro, rectiusculo, depresso, ad faucem bisulcato,

ad basiii attenuato, infra insertionem staminum pilis brevissimi

puberulo liinc subgloboso-dilatato, O, '"03 lg. Stamea sterile ondu-
latum, O, '"01 lg. ò7am//i/í/« fertilium filamouta cylindracea, gla-

bra. Anthero' \oc\ú\r< linearibus. D/scíís carnosus, aanuliforinis.

Ofa/v'/í/rt compressum, bisulcatum, gjabrum ; Ovul/t in utroquo

loculo 1—seriata. ò7'/í<ís cvlindricus, glabrns. Sl/gma lamelli.s

rhomboidalibus, glai)ris. í?'/-!<c/m.v 0,'"õ—0,'".jXO. ""^13—0.014 lg.,

justa complanata, 0,"H)02X0,"'0U lg. in alam pellucidam obtusani

utrinque producta.

HAB. in Silvia Rio Negro, prope Moura. //íC9Í<s voca/wr .Andirá poam-

pé (-. Unhas do morcego. Flor Oclohri.

OI>-s.—Vulgai' e muito conlieciíla. é principalmente no Sul do Império, a fíii/tm-

nia u/ifiuis L. fjue pela conformação dos cirriíos o povo denominou Cnhn de i/aio, po-

rém,(.ò:nquanto essa espécie tinha uma área geogiaphica bastante exteuia, comtudo
não é a e.^pecie de que trato, que. como idla tem tami em o Ibliolo ujedi > tr.oislbr-

ini'd'3 em cii-rho truncado, donde Ih- veio o nume dado, com mais pro|)riedado, pe-

los tapuvos, o de .1<ií/Í/-(í-;)oí'.<íPí/ou Vnliasdc iiiorcei;o.

Pelas formas lis folhas, do calyce, do tubo da corolla, do do disco, pela inserção

das flore-, nela inllor(\scencia e jiolas formas e tamuihodos fructos afasta-se esta

espécie da do Linneo ; e m: snio co:;: as variedades ijracilis o rodicirns não se iden-

tinca.
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No Rio Yauapoi'y, quando paciílcava os selvagens Krichauás, encontrei uma outra
espécie, infelizmente sein flores, que pelas foUias taniboni iloUas se aíTasta.

A (In '|U() trato oncoiitru-se iio Rio NV^n-o o fácil ó vel-a pelos seus í,'randes

caclios do lloros cor de ouro, que depois enfeita-se do iiinunioros longos fruotos, que
lioaia penilentes. Posto que os cirrlios sejiiiu trililos o não quinquilidos, comtudo
lernbriMii muito os dedos dos niorccifos, polo quo, ;i oxomplo do vulgo, denominei-a
vexpcrtiliii.

O PIIVCOSTEMA

ou

o DISCO DAS BIGNONIACEAS

Efilampafi XJV e XV

Durante o mez de inarço as capoeiras dos arri-dures da cidade de Ma-
nàos cobrem-se de flores de uma trepadeira, descripta por De Candolle, a

Lundia densiflora, que apresenta no colorido e na consistência da corolla

de suas flores duas variedades, as tjuaes derramam na atmosphera um
aroma mellifluo e suave que a emlialsaina. Uma apresenta a corolla com-
pletainent(í branca, outra còr de camurça ou de marfim velho, com o tubd
pela parte externa e a fauce de um amarello gemma d'ovo ; aquella tem
as flores maiores e menos consistentes.

Ambas as variedades desta espécie fornecerani-mo factos, que reprodu-
zidos, chamaram a minha attenção e levaram-me a oliserval-os cuidado-
samente.

Elles vieram-me confirmar o juizo que por observação própria eu
formava, acerca dos discos, considerando-os verdadeiros phj-costemas

.

Apresento aqui o desenho (Est. XIV ) detalhado de uma das varie-
dades da Lundia desinflora,L\ de tubo amarello, assim como seis exemplos

( Est. XV ) de flores anorraaes que vão de encontro ao typo normal e que
apparecem principalmente, quando cresce a planta em logares em que a
terra contém muito húmus. Ha occasiões, que as suas paniculas apresen-
tam essas anomalias ou monstruosidades em todas as suas numerosas flo-

res. Essas monstruosidades, estudadas convenceram-me de que o disco é

um verdadeiro verticilio de órgãos, em que os estames predominam, po-

dendo só elles formarem -n'o. Além do que expendi sobre o assumpto,
quando me occupei da Salucín poli/anf/wmaniaca, neste mesmo tralia-

Iho, passo a fazer um ligeiro histórico sobre o disco, para que melhor
comprehendam o assumpto, a qu elles que não são versados na sciencia de
Linneo. Quando dessa Prutcacea tratei, disse, baseado no estudo que
sobre o vivo fiz, que, para mim. o disco não era mais do que um vertici-

lio de estames disfarçados, opinião qne aqui agora confirmo, apresentando
as provas em que para isso me baseio

.
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Não sou o primeiro a >li'Scobrir isso, mas presumo que o estudo que
agora faço vem confinviar a opiuião do R >bert Browa, que não foi acceita ;

e mostrar que em env andaram todos, quando só elle tinha descoberto a
verdade, que perfeitamente occulta e mascarada anda, mas que, por uma
traição da natuivza se mostra. As anomalias e monstruosidades, para um
espirito observador, são fachos de luz que esclarecem muitos factos não só
da organização essencial e fundamental de certas partes dos vegetaes, como
diz Brogniart, c^mo sobre a structuni particular de alguns grupos de
plantas, mostrando a verdadeira natureza de certos órgãos, suas relações,
e a analogia que ha entre elies, a patentear as diversas partes que os con-
stituem.

O nome disco, que a maioria dos botânicos clássicos toma por nec/o -

tios, o sarcoma de Link, foi dado em 1763 por Adamson, considerando -o
uma espécie de receptáculo dependente do eixo. Quasi da mesma opinião
foram De CandoUe, Schleiden, Dec.aisne. Le Maut, Schacht e outros.
Pajer. por exemplo, diz. que a reunião dos nectarios forma o disco como
a dos estames o androceo

.

-Ainda BaQlon. em lS8t3. no seu Diccionfirio de f>ofanc/a, diz que: o
disco tuio pode se derivar senão de lanu modilicaçii o parciíif e especinl
prodicid" )io iccido de mn dos órgãos ptve.risfentex da [lôr ; qmo disco

provem de lona inchaçàu d/o receptáculo : e finalmente que nào conhece
caso algum lem verificado de disco que provenha do cahfce, da coroda
ou dos estames . Vem pois os factos que dei da Salada, e que agora aqui
apresento, comprovar que o disco é um verdadeiro verticilio estaminai
modificado

.

Dunal, quando mudou o nomo de disco para o de iorus, entreviu a ver-
dade, porque para elle essa parte não era mais do que um dos verticilios

dos órgãos fioraes

.

Toras, o leito conjugal, o logar em que se inserem os órgãos da fecun-
dação, não é comtudo propriamente o disco, e sim a modificação ijue este

soffre apresentando outras formas

.

Depois de Brown ter viato a veriladt> foi qm^ Turpin. com justa razão,

quei-endo perpetuar a opinião ilo notável liotanicn inglez, passou a dai' a

denominação i\e Phi/costema . Ainda .A. Richard perguntou: <<qualè a

natureza do disco? » não querendo (jue fosse produzido por estames.

Sachs e Yan Tiegehn no seu magistral Tratado de botânica . dividindo
os nectarios em duas categorias, querem que o disco seja ura nectario da
segunda, ou antes protuberância dos receptáculos que não são folheares.

Lindlev; entretanto, também era da opinião de Brown.
Augusto de Saint Hilaire, na sua. Morphologia vegetal, nãoadmitteque

o disco seja somente a reunião de estames disfarçados, porque então po-

der-se-hia também dizer que a corolla era um calyce disfarçado e, define-o

como sendo um verticilio completo ou não, que se acha entre os estames

e o ovário. Para elle é um nectari'». sem dizer qual a natureza dos órgãos

que o formam

.

Se a opinião não foi acceita geralmente, se até hoje a natureza do disco

esteve encoberta, foi por falta de observação e por não ter havido occa-

sião de ser ella verificada em alguma flor, que clara e distinctamente mos-
trasse os estames ciue ella tem em si disfarçados.

Por um desses casos, antes uma dessas revelações em que o Creailor

se patenteia, tive a ventura de, em mais de uma planta, ver desvendado o
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niy.stoi'io, que tem intrigado muitos botânicos, o da natureza do disco,

e quG mo leva a adoptar o nome de jjJii/cos/erna iiro])osto por Turpin, por

qiio é o nnico qiK^ vcrdad(;iram(!nti' i';':primi! o que elle i''.

Depois d'esta ligeira exi)osiçào sohre o que se pensa ser o disco e estame,

para sustentai- a minha o])inião, mostrando o que liade verdadeiro, tratarei

das anomalias da Lmtdvi em questão que mais claramente me mostraram,

ainda uma vez o (jue em outras plantas tinha observado.

Todas as Bignoniaceas teem sempre (juatrd estamos il(ã'/nai/ios, apre-

sentando em alguns geniiros um ([uinto, rudimentar, aliortado.

O género Calulpa comtudo só tem dous perfeitos, sendo os outros trei

estaminodios, ao estamos abortados. Sendo o numero c<yiC9 o que cara-

cterisa todas as divisões de suas flores, entretanto organogenieamente ê o

numero dez que se occulta n'ellas, como mostrarei. São os estames que me
obrigam a assim pensar, levado pela lei da symetria e da alternância, que

se mostra em todas flores

.

Quando mesmo dislarçados os estann^s em phjcostema, vemos cm al-

guns géneros este cm vez da forma annular ou outra, apresentar ás vezes

cinco protuberâncias, que não s;"lo mais do que os cinco estames modificados.

Como flisse Saint Ililaire, o disco ou phvcostema só se apresenta quando a

flor tem perdido a sua energia vital, e, é isso uma verdade, por que sempre
que as plantas de flores munidas de phycostema, como tenho visto, tem
um excesso de vida, pela cultura ou pela natureza do solo, principiam a

apresentar flores monstruosas, em que os estames se apresentam, mais ou
menos normaes, ou petaloides, modificando-se então a forma do phycostema,

apparecendo a modificação na parte que alterna com os estames onde era

alguns géneros existem as protuberâncias.

Sendo os estames sempre oppostos às sepalas e alternando com as pétalas,

claro está que nas Eignojiiaceas, essas protulieruncias que são estami-

nodios, devem também se oppòr a outi-as tantas sepalas e alternarem com
outras tantas pétalas que organogenieamente estão por concreção intima-

mente ligadas, não formando mais do que um corpo, mas que se distingue

em algumas pétalas, que por isso quasi nunca são agudas e sim lobuladas,

sendo cada lóbulo uma pétala disfarçada.

Quando observamos as flores das Bignoniaceas, fallando tnn geral,

vemos siMupre, como disse, o androci^o composto de cinco estames, dos (|uaes

um aborta, inseridos em uma corolla gamopetala, quasi sempre bilabiaba,

cujo limbo tem cinco lóbulos geralmente retusos ou emarginados e raras

vezes agudos. Conforme o género essas flores são providas ou não de disco.

Quer n'um quern'outro caso, apparentemente, a fòr tem a mesma es-

tructura, quando assim não è. Nas Bignoniaceas brasileiras que tenho

examinado, todas anatomicamente mostram que as corollas são formadas
de dez pétalas que se alternam com dez estames, dos quaes cinco visíveis e

cinco occultos.

Quando a flor è ornada de ura disco, eis como se dividem os feixes de
vasos próprios da corolla e os que formam os estames:

Da base do tubo, inteiramente unido a elle, sahem quatro feixes de va-
sos que mais ou menos acima da altura do calyce dous se destacam e formam
os dous estames maiores, e logo acima destes, quando não na mesma altura,

se separam os outros dous que são os dous menores.
Um quinto estame de entre estes feixes também se destaca vindo os va-

sos que o formam também unidos do tubo.
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Os feixes libero-linhosos dos vasos dos estames maiores se desligam

todos da corolla, e os dous menores, parte fica unida a esta, e d'ahi o

serem menores ; e quanto ao quinto dà-se o seguinte : os vasos se dividem

em sete partes, ficando seis unidas à corolla, e a sétima, a central, forma

oestaniinodio. São esses os cinco estames visíveis, porque os outros cinco

destacam-se da corolla, atrophiara-se e formam o disco, não com todos os

vasos que formam cada feixe, mas com menos um ou três que se ligam ú

corolla o seguem, sem se ramificarem, atravessando todo o tubo ate ã

extremidade do lóbulo da corolla, formando assim, como que a nervura
media da pétala

.

Parallelos a esse vaso percorrem o tubo da corolla, dous feixes de

outros vasos próprios das pétalas, que se alternam com os estames visíveis,

sem se ramificarem ate aos lóbulos, onde cada um se bifurca, a tornar cada

lóbulo quinquilinhado. Quando a fiòr é destituída do disco dá-se o mesmo
facto que observamos acima com os estames visíveis, porem quanto aos

invisíveis esses passam todos para a corolla, formando também a nervura

mediadas pétalas, sem se desunirem. Os vasos próprios das pétalas softVem

também uma modificação, em vez de dez feixes distinctos, sò se apresentam

seis. quatro seguem até ao ponto em que o tubo se divide em lóbulos e ahi

se bifurcam, indo um ramo para um lóbulo e outro para outro, para, por

sua vez, depois cada um se bifurcar e dous correrem parallelos ao estami-

nodio, seguem atoa divisão dos dous lóbulos do lado posterior indo um para

um, e outro para outro, para n'elles entãt> se bifurcarem.

Esses dois feixes com as divisões dos vasos do estaminodio são que dão

a forma bilabial da corolla

.

Esses cinco feixes de vasos estaminaes que se concretam á corolla são

geralmente marcados na iase, entre os estames visíveis, por uma linha

de pellos.

Essa união de todos os órgãos, que formam os dez estames, com a corol-

la dâ-lhe maior espessura e torna os lóbulos mais retusos ou emarginados.

Os estames, como se nota nas corollas das flores sem disco, organogenica-

mente dividem os lóbulos em duas verdadeiras pétalas, que formam assim

o numero de dez, que alternam com os dez estames, sendocinco livrese cinco

concretos ã corolla, quando não ha disco, eu empane destacados quando
existe este.

Quando tratei da Salada pol>/an(homaniaca. deixei propositalraente

de me estender mais sobre a formação do disco para apresentar as provas,

que aqui apresento, que me levam o tomal-o como um verdadeiro phycos-

tema. Estas provas, em seis exemplos dos que me forneceram a Lundia
em questão, aqui os apresento, que, como outros de outras congéneres, quasi

sempre apresentam factos de monstruosidade em que os estames clara-

mente se mostram

,

Porque razão se dão esses factos com as Lundias e não com espécies de

outros -géneros ?

Porque estas, sendo destituídas de disco, todos os vazos que formam os

estames estão na corolla c um excesso de energia vital faz com que elles

procurem se destacar do todo e tornarem-se livres, apresentaudo-se cora

anthèras, e essas munidas de pollen. Com esta separação os vasos próprios

da corolla ficam isolados, divididos por conseguinte, os lóbulos em duas

porções, tendendo a corolla a apresentar-se com dez divisões, ou dez ver-

dadeiras pétalas (dialvpetala), que alternam com os dez estames : Oseiem-

VOL. I 8
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pios que aqui represento (Est. XIV) faliam melhor que toda e qualquer

explicação, e bem nos provam, que, se as Lundias iiSo teem disco, é porque

sendo este formado de estamos, e estes não se separando da corolla, elle não

pode se formar, como em outros géneros, em que não ha exemplo das corollas

apresentarem mais estamos do que os normaes

.

Entre muitos exemplos que tenho tido, apenas represento aqui seis,

pelos quaes se me dará razão para afíirmar que o disco é um phycostema

ou um verticilio de escames dís/iaírçados . Se o facto que aqui apresento

se desse em espécies de géneros caracterisados por discos, razão

alguma teria, mas reproduzindo-se elle sempre em espécies sem discos,

vê-se que são os estames que o formam

.

Nas Bignoniaceas a falta de disco augmenta o numero de estames na

corolla: na Salada dá-se o contrario : os discos se transformam em estames

;

quer dizer que a natureza do disco é toda estaminai

.

Com a desapparição do disco e a presença de maior numero de estames

cora anthéras perfeitas e férteis, as corollas tendem tamt>em a tornar-se

(iol)radas, apparecendo, nas flores monstruosas, casos em que o limbo cm
vez decinco divisões apresenta dez, sendo algumas imperfeitas e irregulares,

mas apresentando outras, posto que não em numero de dez, porém era que

as divisões apresentara pétalas com os limbos regulares, iguaes aos lóbulos

das divisões normaes, e longamente unguiculados, corao se fora de uma
corolla polypetala ou dialypetala

.

Esse facto nos mostra além do numero, também a forma das pétalas,

que organicamente se soldaram á formar a corolla gamopetala, que cara-

cterisa as espécies da familia das Bignoniaceas, raostrando-a como o autor

da natureza organizou as suas flores, que pela adaptação em meio differente

posteriormente se modificaram, como fizeram também as flores das

orchidèas e outras

.

As pétalas são longamente unguiculadas, e pela união das unhas se

forma o tubo, como da união dos limbos a corolla, passando a ser mono-
petala a flor dialypetala.

Não podia deixar de registrar aqui essas obscuras observações, para

que outro mais hábil melhor desenvolva e esclareça o facto, baseando-o em
outras observações, porque, me parece, que ellas contribuem para expli-

car a verdadeira natureza desse órgão, até aqui tido como sendo um ne-

ctario, ou fazendo parte do receptáculo, continuação do eixo das flores. Si,

por ventura, factos posteriores me provarem que estou em erro, serei prom-

pto em reparal-o, porém até então não deixarei de considerar esse órgão,

senão como um verticilio de estames atrophiados e degenerados, para o

qual o nome de p/íí/cos<ema é mais expressivo e apropriado do que o vul-

gar de disco

.

Pelo que se reproduz nesta Lundia, o phycostema não é mais do que

uma anomalia, porque os factos da apparição de estames e pétalas no ca-

so vertente, não constituem uma monstruosidade, pois em vez de ir contra

a natureza, se reproduzem de accordocom as leis invariáveis das3'^metria e

da alternância. Não é uma dessas anomalias accidentaes que modificam a

organisação própria de uma espécie que constituo um facto teratologico,

mas dessas que do génesis, por hereditariedade, se perpetuam disfarçando

a verdadeira structura.

Se essa monstruosidade nos rompe o véo que mysteriosamente occulta-

va os dez estames das bignoniaceas que se disfarçam completamente em



ECI.OGAE PLANTARDM NOVARDM 59

cinco, como è o seu caracter absoluto, poderemos considerar monstruosi-
dade aquillo que nos patenteia a structura ? O caracter normal não è antes

a anomalia ? O facto que se nos apresenta não è mais do que um atavismo
bem caracterisado . As flores das bignoniaceas foram polypetalas ; e pela

lei do progresso ou aperfeiçoamento, a ieleosis, de Haèiiel, tornaram-se
gamopetalas, confirmando assim o que diz o notável naturalista: as

flores polj-petalas precederam as gamopetalas, e que o aperfeiçoamento,

quer no reino animal quer no vegetal, depende do numero de órgãos, assim
as flores que tem numerosos estames são mais imperfeitas das que as

menos ricas destes órgãos . Para mim a forma actual da coroUa das Bi-
gnoniaceas ê anómala, e o resultado de estudos que tenho em mão, talvez

melhor me esclareça e me leve a oínsiderar como tal também a forma
das corollas das Gesnereaceas, Labiadas. Verbeneaceas, Acan/haceas,
Genítanaceas etc, que me teem fornecido materk para estudos nior-

phologicos análogos.

o.doCONVOL\T'LACE.^ u. b.

iribu CONVOLVULINAE Meiso.

Sub. trib. ARGYREIEAE Choisy

(ien. MARIPA Aubl.

niafipa pauiculata (Barb. Rod. loccii n.368)—foliis coriaceis

oblongis obtusé acutis supra lucidis subtus distinct»^ nervosis,

paniculis elongatis, terminalibus v. axillaribus, ramis brevis

plurifloris pubescentibus, sepalis subrotundo-ovalibus Ueviter

emarginatis cano-velutinis, interioribus emai^ginatis marginibus

ciliatis ; coroUa infundibuli-carapanulata lobulata, slriis 5 extus

sericeo-villosis, tubo albo marginibus violaceis.

/^Tabicla nosíra XVL

Caulis volubilis, teres, elongatissimus. Folia sa;pe suboposita, petiolo te-

reti, transversaliter rugoso, supra canaliculato, 0,°'010—0,015 lg..

Iimbo0,"'05—0,"'18x0,'"03-0,"'09 lg., nervo médio supra in-

sculpto subtus fortiter pronúnente.nervis lateralibus prominentibus

arcuatim, venulis crebis tenuissimis. Panicula terminalis v. oxil-

laris, elongata, slricta, sub-aphylla, O, "'010—O, "'30 lg., rachi

glabra, ramis alteriiis v. suboppositis, bracteis caducis, /?0/'í^í<s

0,"'00õ—0,"°010 lg., cymosis,pedicellis0,""-003—0,™0051g. Sepaia

coriacea 0,'^'005— 6,"'007 lg., convexa, dua exteriora dense cano

velutinapaullo minora. Coiolla limho plus minus lobata, lobulis
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obLiisis, l,ii))(i iiilra c-ilvcuin anguslo cvliiidricn, su[ii'a iiifuinliljuli-

campaaulato, 0,"'023 Ip'. Stumina coroWx duplo bniviora
;
/í7a-

meiíia basi triaiigulari-rlilalata, lateraliter ciliata ; unlhero;

oblonga) subsagittata!. .S'<//Í?,<s síamina superantis; sligmate sub

disciformi capitato. Fructus ignotus.

IlAB: Í7i Rio Negro, ^"'ope Maiiáos ad ripas Igarapé do Aterro. M. Oclo-

hri flurens

.

01>s. Os sábios professores Hookor e lientliam. era 187(1, nos seus Gcnera jddn-
taruiii, dão como conhecidas, unicamente nove espécies, excluindo a Marijui .specia-

bilis do Clioisy, qu í ó a Prcvostca s/iccíabilis de Meisner. Oito dessas estão des-

criptas na Flora Ilrasilieusis, aemlo qne trosjá o estavam por Choisy, no Prodromus
dcDeCandolle, que na sua monograpliia inclne a scandens que sérvio de typo a
Aublet, para o género que na sua Ilistoire da plantes de la Ginjnana Françoise creou,

aproveitaudo-se para nome sciíaitifico do vulpar que teem as espécies entre os

Karaibas, nome que também dão aos Índios da Uuyanna a uma palmeira, a Maxi-
III i liana maripa do Drilde, que antes o Ur. Martins classiticàra como Atialea.

A espécie de iiua me occupo cresce nos logares húmidos das margens dos
igarapés, sobe a grandes alturas, agarrada pelas arvores, e cobrindo a.s suas copas
de basta folhagem orna-se de paniciilas de llures branco lilases. Entre as espécies,

fructicosae escandcntcs, minuciosamente do-;cri|itas na Florn, não existe esta, e como
não conheça trabalho algum que modernamente noticie novas espécies, a considero
nova, até que o contrario me seja provado.

Gen. OPERCULINA Manso

Opei-eulinti violácea (Barb. Rod. loc. cl. n. t»45)—undúiue

glal>ra, Ibliis ellipticis acutis basi rotuudatis, racemis lateralibus

multifloris; pedicellis teretibus pubesceutibus ; .sepalis coriaceis

ápice rotuuilatis v. emarginatis, extus deuse cauo-velutinis ;

corolla magna (•(eruleo-vi()^acea extu (juinquo vittata, vitta extus

cano-argentata.

Tabula nos/ra XVL

Caiíí/i' lignosus, ramosus ; ramis in cirrhus termlnatis. Fol/a arcuata

O, "'10—0,17 X Oi"'06— 0,"'9 lg.; petiolo cylindraceo, super plano,

rugoso, contorto, 0."'02—0,01 Ig, Racemo elongato, erecto,

0.''';!0— 0,"'60 lg. PeduncnU cylindracei, multiflori. Braclecc

primaria caduca, secundariíe persistentibus
;
pedicclU 0,'"0\ lg.

Sepala convexa 0,0'"012—0,01 1X0,011—O.Ol.j lg. CoroUa hypo-

craterimorplia, coeruleo-violacea, plicata, marginibus creuulata,

0,"'08—0,"'10 ia diam. Slamina inclusa ad faucem inserta, subsi-

gmoidea, ad basin muricata ; antherae oblonga?. Discm Iwviter

annularis ; avario Irevi ; sfi/lo attenuato, lawi ; stigrna bilobatum,

lobis .subglubosis. Cap.stda depresso- globosa, diam. 0,035, calyce

cmcta. lanis, bilocularis 2—4 spermis, vértice acuminato, 2—

4

gibba.

HAB. ad r/pcís igarapés prope ManáoSj/jroii. Amaz. Flor. Aprili

.
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Obs.—O g-euero OperaiHna foi eivado jior A. L. P. da Silva Manso, em
1836. na sua Disserla'y7o das plantas brasileiras que podem promover a ca'ltarsc,

servindo de typo a Batata de p^nryi, que denominou: O. comolmUvs, mas que o
Dr. Martins na sua -Víiferíi niírfica levou para o género Piptoster/ia de Clioisy,
denoniinando-a P. Gomesii, como prova de consideração dada ao Dr. Berniirdino
António Gomes (1). Antes porém, de Manso, já Plumier em 1755 a tinha descripto,

(2) como Contai vultis foliis pedato-palmatis. O género Opereulina não tem sido
recebido por alguns liotanicos. tanto que o Professor Endliclier o faz synonimo do
género Batatas de Rumphio ; De Candolle o inclue no Ipomea de Linneo e Bentliam,
Hooker também querem que deva fazer parte desse ultimo, todavia o Dr. Frede-
rico Meissner, o ultimo monographo da família, o considera e com muita razão,
género distincto.

Com effeito attendendo-se para a conformação da flor, forma e posição dos
estames, structura dos frnctos ctc, só muito forçadamente o incluiremos entro as
/pomons, posto que faça necessariamente parte da tribu das Coitoolculinaccas.

O Dr. .Martius levando a Batata de pnrija para o género Piptostegia não consi-
derou que o género de Manso estava public.ido, emquanto que o de Hoffraannsegg
então era manuscripto.

Entre a meia dúzia de espécies de Operculinas conhecidas, só a de Manso
pertence ao seu género, porque as outras apresentam mais caracteres de Ipomeas.
tanto que o próprio Dr. Meissner as leva para o género de Manso, duvidosa-
mente.

Os caracteres desta espécie não deixa a menor duvida qu'- pertença ao verda-
deiro Operculina, pelo que é a segunda esiiecie que se apresenta.

E' uma planta que vem disputar iim logar distincto entre as da sua f;imilia,

pela» suas bellas tlóres de uma linda cor de violeta, pelos seus botões prateados,
dispostos em grandes racemos, ofluscando mesmo outras plantas sarmentosas e
ornamentaes, pelo tamanho e numero deflores.

Se não apresenta propriedades medicinaes, tem os de encantar a vista o pres-
tar-se a cobrir granJes caramanchões de jardins, tendo a vantagem de conservar
as suas flores abertas todo o dia, o que não acontece com as Ipomoeas.

Segundo me informam é uma. planta venenosa, não se me sabendo dizer qual
parte delia, o que faz excepção entre as suas irmãs, que em geral são medicinaes.

Verdade ou não, ella tem n is suas flores uma cor que a torna muito suspeita.

Gen. IPOMOEA I.inu.

s-t STROPHIPOMOE.\a,oi,y.

Ipoiuoea supersticiosa (Barb. Rod. loc. cit . n. 634, —
petiolis pedunculis calycibusque arguté pubescentibus, foliis pro-

funde 7—partibus lobis e basi augustata lanceolatis acutissiniis

exterioribus triplo niiaoribus ápice subrotundis, limbo supra

arguté piloso, pedunculis foliis niinoribus ápice densé—5—8 floris
;

.sepalis subrotundis concavis obtusis, caroUa infundibuliforinia

limbo lobulato, 0,055.

Taluda nostra X Vil.

Caií/íS alté-volubilis basi lignescens, ramosas, ^''oiío/a 0,"'009—O.OllX
0,™016—Oj^áSlg., aervis supra et subtus prominulis, utrinque

(1) .Viilor d:i5 Obserrariks botaiiiiM-mctlicas sobre air/umas plantas fh Brasil, publicadas

em 1812, nas Memorias da Real Academia ile Soicncias de Lisboa III. i» pag.

(2) Plantaruin Amcricatiariun pag. 80 T.nb. XCI. fig. I.
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lajviter argute pubeseutibus. Pelioius 0,"'02õ — O,"'060 lg.,

an-iiatus, supra canaliculatus. Pediaieuli O, '"03—O, '"6 Ig, Sepala
heibaceocoriacea, sub a"iualia O, '"001)6 lg. , interiora nilentia exte-

riora paululuui breviora. Coi-olla rósea, glabra, 5 vittata, tubo

limbo suljaíquante lobis latis, emarginatis. Cap.swía ignota.

IIAB. /y* Rio Negro e/ m Rio lauaperj, pro<;. Amaz. M. Apr. Jun.
eí Dec. fiorens . Tncolce Ta.m!ikoartí-y nuncupaíur

.

Oljs.—Entre ;is plantas procuradas peloá indifíeDas, não é raro encontrar-se

cultivada a Ipomoea de que ai|ui me occupo, o T<iiH.ahuaró-ii, não só yjorque as suas

flores, de coroUa rósea e tubo carmesim, servem de ornamento, como por ser uma
das que a crença popular liiia virtudes, mais supersticiosas do que medicinaes.

D*essas virtudes já tratei quando me occiípei àaaCaraipas ou Tanxahuarés por
isso só me resta dizer que as raizes da espécie em questão são purgativas e em-
pregadas contra as g-onorrh 'as ; sendo devida essa propriedade à resina"que coutem.

A fécula, que também encerra, em pequena quantidade, é uzada somente
quando d'ellase quir tirar algum proveito, sempi'o comoamavio. Em geral são as

mulheres da classe baixa, para prenderem os amantes, que d'ellas se servem.
Comparando a especio amazonense com os diagnoses e descripções das que o Dr.

Mtíissuer, na sua extensa monogiaphia, publicada em 186'J, mencioua com nenhuma
pude ideuli liça -la. Comprehendida uo seu sub-genero Eitijtomoea, na secyão .V//-«-

phipomoea de Choisy, e serie do folhas apaliiimlns alasta-se de todas as espécies alil

incluídas
i
ela forma de suas folhas, sempre 5 palmadas, tendo uos dous dentes

externos um appendice que as torna sulí 7 — apalmadas, cujo dente nunca chega a
ter um terço do comprimento d'aquelle ao qual se liga, e é sempre multoobtuso e

não agudo, posto que seja cortado por uma nervura.
A falta de um herbario devidamente classificado e mesmo de uma bibliotheca

onde possa consultar todas as Revistas modernas, me obrigam a em duvida apresentar

as minhas espécies novas, mas antes passem ellas para a synonymia, se realmente
não forem novas, do que por incúria continuem desconhecidas.

on.oSOLANACE^Ejuss.

Trib. IiyOSCYAME.21 Benth cl Hook

tíeu. DATURA Linn.

Oatupa insignis (Barb. Rod. loc. cit n. 658) — arborescens

;

foliis longe petiolatis oblongis acutis basi raro obliqua integerrimis

supra sparsé minute pubentibus subtus iii nervis densé pube-
scentibus ; floribus maximis sub nutantibus ; calyce infundibuliformi

angulato arguté pubente, dimidiam corolL-e tubi partem aíquante,

regulariter 5— dentato ;corolla; tubo plicato, ad de midium angusto-

cylindrico extus pubente, abinde infundibuliformi ampliato, limbo

magno longe acuminato ; staminibus tubum majoribus ; antheris

conglutinatis ; stylo recto cuni stiginate elongato exserto. Capsula
non vidi

.

Arbiísculce 2—3met. altas. Folia cum peiiolo pubente laminam minore,

0,'"19-0.'"22X0,"'06—0,"'09 Ig, peí/o/o 0,06—0,14' lg. pube-
scenti. Flores O, '"33 lg. PedicelU 0."'030—O, ""035 ]g. pubescenti.
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Calyx 0,"135 lg. , dentibtis O,"03 lg. lanceolatisacutissimis, aequa-

libns. CoroUa 0,'°33 lg., limbi diâmetro O,"19, roseo-sanguLnea

.

Stamina 0,215 lg. , antheris O, "0-25 lg. Stylo 0,"'26 lg., anthene
exserto. -S/vp»ja0,"'0251g.

HAB. in locis humidioribm ad ripax Solimões et Maranon. Planta spe-
dosissimo . Flovehat Aug. Toé r. Thoè r. Marikana incolis

vocaia

.

Ol>s. Entre as plantas toxicas ocenpa Ingar proeminente a ordem das Sola-
naceas. que fornece a atropina, a nicotina e a datnrina, renenos enérgicos que
residem nas suas folhas e nos seus fructos.

A daturina é ama substancia amarga e acre, obtida das Dataras, e qne se cris-

talisa ; é volátil, solúvel n'agua, uo álcool e no ether, e escessivamente venenosa,
com a propriedade de dilatar as pupillas. Este principio nareotico-acre é mais
enérgico qne o da atropina e penso qae para não se afastar de soas congéneres, a
espécie em questão também dev? as propriedades que possne a esse mesmoprincipio.

Os Índios peruanos das margens do Amazonas, no território em que este toma
o nome de Maranhão, isto è, de Taljatinga para a republica do Perii, tem em
muita considenií^o a planta que elles denonáinam To>-, Thoi- on 3Iar:haua. e pelas
virtudes quj n"ella encontram, servem-se sempre d'ella nos seus dias de tristeza e
de alegria. Fui informado que quando os indios querem vêr am parente, um ami^
ausente oa morto, um facto qne esta se passando longe ou se passou ; quando
desejam lembrar-se e assistir a uma victoria de suas guerras ; achar um objecto
perdido, jiassar. emúm, horas asrradLweis cm que íó sensaíões boas sintam, tomam
am meio calyce da infuzão de õou 6 folhas, o que produz um lethargo e embriaguez
durante o qual o espirito adquire lucidez hypnotica.

Sabemos que a belladona, oàtrtunonio e o tabaco produzem o narcotismo com
visões, delirios, cephalalgia e sensações desagradáveis más ; porem, a emt riaguez
que oceasiona o Thoè, é como a do hashisch dos árabes, o liamba ou diamba dos
africanos íCannabis indica L.) toda voluptuosa, cheia dt* prazeres e bem estar, alem
de tornar o individuo um verdadeiro médium Incido.

Essas propriedades narcóticas das Dataras de longa data é conhecida, tanto que
as certezas da índia, segundo Acosta, para roubarem os seus amantes deitavam o pó
das sementes da Daiura stramonium L.. a nossa Ftfftieira do inferno, em qualquer
ijebida agradável, para durante o somno lethargico oommetterem os crimes. Em
Paris, o mesmo põ misturado com o tatxico ou no vinho, era empregxid'^, outr'ora,
pelos ladrões, para adormecerem as suas victimas. A propriedade do Thoé de fazer
ver o que está ooculto éa mesma, que segundo HumbMdt e outros naturalistas,

tem a Datura sanguínea de Ruiz e Pavon. também do Peru, porque, segundo este
sábio, os oi-aculcs de Bocbicba do templo do sol, em Lagamosa, mastigavam as
sementes d'esie vegetal, assim como aquelles que procuravam riquezas ou os
mystenos dos sepulchros. O nome que tinha então esta Datura era Luacacacha ou
Herca dcs sepulchros, com os fructos da qual também preparavam a tonca, qae era
a bebida predilecta dos ilacs.is. Sacerdotes que con versavaai com os Conaàas oa
penates.

A embriaguez do Thoé prolongi\-se tanto quanto o des^a o individuo, porqu-i

logo que quer deixar o inundo de phantazias em que sa mette, provoca vómitos e
com estes cessa o effeito do vegetal.

Se perde de todo a consciência, se o estado hypnotico é profundo, os compa-
nheiros, então, provocam-lhe os vómitos.

Aquelles que tomam o Thoé, passam depois am mez era rigorosa dieta, durante
o qual não bebem bebidas alcoólicas. O Thoé nos lembr i a Herva da advii»hação

introduzida no México.
Como o effeito desta é igual ao do Thoé, transcrevo aqui o quo disse ã respeito

nm jornal

:

< Toma-se em di iTerentes dúses e em poucos instii nles sobretem uiíi adorhiecimento
semelhante, em todos os seus symptomas, ao sonho hypnotico, e pâle até dizer-se
idêntico, porque o paciente responde cora os olhos fechados às perguntas que fazem,
estando em completa inseusibilidade.

O estado p;\tholoirico em que faz cahir a herva a qualquer que a tome, proporciona
uma espécie de couiJão de advinhar e de dupla vista, .\inda mais o sujeito perde a
vontade própria e tica inteiramente escravisado ao mando de qualquer por m»lo
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tal, que pode )irecii)itar-se de uma jauella, disparar um tiro ou cravar um punhal

em si, so isso lhe Ibr ordenarln.

Voltando a si, iião se recorda do que fez durante o somno provocado pela /teroa

(In adviti/ícição.

O Thoé é uma arvoreta de dous a três metros de altura emittindo às vezes mais

de um tronco fraco, molle, e meilullo.>-o com a casca esbranquiçada dividindo-se em
galhos l)i ou trilurcados, verde;<, pubescentes quando novos, cobertos do folhas

alternas distanciadas, as quaes são ellipticas, acumiiiadas no ápice, agudas na base,

inteiras, com as nervuras e a ]iag-ina superior pulescentes tendo na inferior soas
nervuras e seus retículos pubescentes. As follias superiores são menores terminando-se

a base do limL'0 obliquamente.
São pecioladas, sendo os peciolos da metade do comprimento das folhas e pube-

scentes.

As llôres são axillares e solitárias. O calyce é verde corniculado, curtamente
quinquedentado, com cinco nervuras pubescentes e salientes na parte externa.

A corolla tem o tubo, muito maior do que o calyce, cylindr.co, o limbo infundi-

buliforme, 5—O dentado, com os dentes longamente acuminados, tendo cada divisão

três linhas salientes e pubescentes na parte externa, sendo o tubo branco amarellado

e o limbo de uma bella cor de rosa sanguínea. Nem as folhas e nem as flores teem
aroma.

O género natura é um dos creados por Linneo e quasi todas as siuxs espécies são

classilicadas pelo mesmo sábio, ma.s, posto qui' antigo, o numero de suas espécies não
se tem augmentado, tanto que, a])enas 12 eram conhecidas em 1870, quando Hooker
pulilicou no seu magistral Genera plantanu», a família das Solanaceas. A monograpia
do Dr. Otta Sendtner, se liem que já antiga, ])OÍs data de 1846, só menciona seis

espécies encontradas no Brazil e uma peruana, a /). snni/uinea, conliecida no Peru
por FloripowUo-cncarnado, segundo Kiiiz e Pavon, que a descreve na sua Flnra
Peruviana et Chilensis. O Dr. Õtto dividiu as Datwas em duas secções : a d antheras
ligadas ou ;idlierentes e a de antheras livres.

Nesta divisão a])enas cita a, D. maveoleníi Humb. o Bomjd., antiga Bmi/.naitsia,

em que está incluída a espécie de que trato.

Pela cor se aproxima da D. sanijuinea, da qual Ruiz e Pavon não diz se as
antheras são ou não ligadas, mas aftasta-se pelo calj^ce, que não é oval, pequeno e
variegado

;
pelas folhas que não são glaljras e luzentes na parte superior, nem

angulosas
;
pelo peciolo que não ó duas vezes menor do que a folha ; pelos pedún-

culos que não são terininaea e pela altura da arvore que tem mais de quaih-iúryyalU.

Eu aqui dou o Tkoc, como espécie nova ; os sábios porém que decidam.

sectioACOROLLIFLORJlD.c.

o-ao LAURINE.Ev.ni.

r-en. NECTANDRA u-ii.

IVecti*»!!*!» elaiopIioi>n (Barb. Rod. loc. cit. n. 646) arbor ;

foliis sparsis coriaceis o basi acuta suboiululata oblongis acutis

supra nitidis subtus prominulo-reticulatis : l)acca magna : cúpula
cónica sub rugosa striata, niargim^ crasso reflevo quinquedentato.

Tabula noslra XVIII.
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Ãrbor, ramis stricteis albido-cinereis, rimulosis. Foliarlgida, reflexa, pe-
tio\a.ta,, petiolo contorto, supra canaliculato, subtus convexo, 0,"'02

lg., margine ondulata, costis 7— 10 suboppositis, supra immcrsis,
subtus prominulis,0,"'13—O.-^lõ.KO.^lõ—0,06 lg. F/ores iguoti.
Pedunculi axiaxillaresetsubterminales, solitarii,0,'"04—O, ""07 lg.

Cúpula verrucosa-rugosa, crassa, O.^OB alta, O.^^Ogõ diara. Bacca
oblonga, obtusa, kevis nitentis ; endocarpio carnoso, sulphureo,
resinifero, odore fortiter therebiathinaceo.

HAB. ad ripas Rio Negro, in Prov. Amazon. Incolis Namuji , Nhamuy,
vel Louro, Louro Rosa, Louro precioso, Pau-rosa. Frucl. Jun.

'

Otos— Entre as plantas úteis da província do Amnzonas, tenho convicção que,
esta será umn das qua p\ra o futuro bons 3ervi<>os prestará não só a inedicina como
ú industria. E' conlio^ida no Valle do Rio Negro pelos tapiiyos por Naniuy, Nha.nuy,
noni3 dado a quasi tolas as Laurineas, como pslos de Louro rosa, Páo rosa e Louro
precioso que lhes dão os civilisadus.

O seu lenho é empregado em canoas, porém ahi não está o seu melhor emprego,
e sim no óleo que em abundância dá qrando se fere o tronco.

Este é excessivamente claro, transparente, aquoso, muito aromático, tendo o
cheiro da terebentina, ardendo oino esta, ilando fumaça negra e espessa. Esta
propriedad; faz com que se dé tambjni o nome de Ga: i:egctal,\)orc\we em geral o
tapuyo em vez do petróleo, do qual tem a consistência, o emprega em suas candeias.
A não ser como combustível, ou usado contra empingens, frieiras, queimaduras e
para matar 03 bichos da c.ibeça, esse óleo não tem, por ora, outro emprego ; inas
creio que conhecidas as suas propriedades chimicas será de grande uitlidade, quer na
medicina, quer na industria. Foi baseado nisso que mandei pelo chimico deste Museu,
o Dr. Francisco Pfaff, em 1» de abril de 1887, anal.v»al-o, niáo grado meu, e contra
toda a minha espectativa começou a analyse, mas não a concluio. '

Não é só esta espécie qu? fornece oloo, ha ainda outra do Rio Autàs, que também
o dá, porém de uraa cor trigueira.

O principio que dá o aroma forte ao óleo está em toda a planta desde o tronco até
aos fructos. Estes, de que são ávidos os peixes, principalmente o TamOaki/, o tem em
tal quantidade, que no tempo dos fructos, que é o tempo da enchente, a carne dos
peixes fica de tal maneira impregnada delle, que se não pôde comer, pelo gosto e
cheiro que tem de terebentina.

A pezar de esforços, uão consegui ver ainda suas flores, porém na primeií^a
opportunidade com ellas me occuparei, e talvez possa breve completar a des-
cripção.

Muitas são as Nectandras conhecidas, mas penso que entre ellas não está a de
que me occupo, pois que entre as 59 des?riptas pelo professor Carlos Frederico
Meissner, na sua monographia da Flora Brasiliensis, nenhuma d'ella3 se identifica

com a minha. Posto que a monographia do illustre Professor de Basiléa seja já
antiga, pois data de 18C6, comtudo, também não encontro, em publicação mais
recente espécie alguma que possa identiflcar-se com a que aqui descrevo, pelo que
como nova a oíTereça à consideração dos sábios.

Consta-me que depois de ter sido por mim entregue ao Chimico o óleo para ser

analysado, este, particular e occultamente obteve amostras das plantas e, infrin-

gindo o Regulamento deste Museu, as remetteu pura Europa, não sei se com flores,

por isso talvez fosse alli classiflc ida ; porém, desde já aqui protesto contra toda e
qualquer denominação que por ventura se tenha dado, porquanto, quando se deu
esse facto já por mim estava a planta classificada sabendo perfeitamente isso o
Chimico, porque, por mais de uma vez, interessa udo-me pela analyse, lhe declarei

que desejava publicar esta com a descripção, por ser uma espécie nova.
A demora da publicação foi devida ao facto do se me demorar a analyse, que

nunca foi concluída.

O género .Nectandra estabelecido por M. Rollander em 1778, Scrvio de typo para
Nees, d'Esembeek, em 1836, estabelecer a tribudas Nectandrcce, passado depois, em
1864, por Meisuer para a das Oreodaph>v:c, e por Bailion para a das Ucoteeee.

' Nos primeiros ensaios achou no corpo bruto dois óleos, sendo un; mais pesado do que
a agua, segundo me inforipou. e posteriormente obteve também um principio cristalitavel.

VOL. I 9
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EnJIicher no seu Genem, o conserva na mesma trilm de Nees Ksembeck, porém
Hookoi' o líontlium, levarain-o om 1880, para a tias Perseaceae, baseados em bons
caracteres

.

lí' um dos géneros, que maior cópii de productos fornece á actividade iiumana,
já polo lado da medicina, já priucipiilmento pelo da industria, o presumo que com o
novo produeto (juc agora apresento mais notável se tornará.

ordo PROTEACEAE ju„.

Trib. GREVILLEAE Enm.

Oan. ROUPALA Aubl.

sec. SIMPLICIFOLIAE „. „.

1. Roupala Yauaperyensis (Bard. Rod. toe. dl. n. 22'Ò),

foliis lineari-oblongis sub obtusis v . acutis plaais utrinque pube-
scentibus breve veais leviter prominulis petiolatis, racemis axilla-

ribus et terminalibus densifloris folia superantibus ferrugineo
pubescentibus, sepalis extus pubescentibus, pedicellis ^calyce ma-
joribus, glandulis hypogynis triangulatis, stigmate clavato.

Tabula nostra XIX. Fig. A.

Arbor 4—5 met. alt. Ramis junioribus fulvo pubescentibus. Folia
excluso petiolo 0,'"08—O,'"14X0,021—0/>036 lg., rígida, supra
Isete viridia, subtus fulva. Racemi axillares, 0,"10—O.^^Hlg.,
recti, terminales folia superantes, basi parum tumidulus, obtuso.
Sepala l&mmíi concava, recurva. Ji^zZamenía basi sepali inserta,

ápice atenuata, complanata, recurvata. Squamulae hypogince
4 carnosse, triangulare, brevissime.Orftrrum sub sessile hirsutum.
Stylus ca\yc&\)TQ\iQTQ. Stygma obtusum. Capsula ignota.

HAB. ad rijsas Rio Negro, prope Moura et in Rio Yauapery />; locis

inuridalis. Flor. Nov.

s«o. PINNATAE „. c.

íí. R- arveneis (Bard Rod. loc. cit. n. 695), foliis polymorphis
serratis supra nitentibus subtus tenuissime elevafo-venosis glabris

aliis simplicibus ovato oblongis, aliis pinnatifidis pinnatisve,

liberis, acuminatis longi petiolatis, racemis folio majoribus densi-

floris, pedicellis, subliberis calyce miuoribus tomentosis, glandulis

hypoginis oblongis, ovário hirsuto, stigmate clavato.
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Tabula nostra XIX. Fig. B.

Arbor 4—5 met. alt. iíaíWíV juvenilibus albo tamentosis. FoUasMs. indi-

visa serrata basi acuta, alia piunatim õ—7 foliaia, foliolisdistinctis,

terminali majore, lateralibas alternis oppositis, oblongis, obtusé
acutis, brevissinití petiolulatis, ramoruin fertiliuni excluso petiolo,

0,"07—9,'"13X0,"'03õ—0,"'067., coriacea, indivisa ovato-oblonga,

serrata, utrinque acumiiiata, glabra, nitida, subtuselevato-venosa.

Ríicemi axillares, solitarii, 0.'"10— O, '"13 lg.. folia superantes.

Calyx 0,006 lg., pedicello duplo longior, clavatus. Sepala linearia,

ápice dilatata, concava, acuta, interioriter nuicronata, extus pu-
bescentia, recurva. Ft lamenta supra niedio sepali inserta, incurva.

Squamulce hypogina?, oblongíe. Ovarium hyrsutum. Stylus
clavatus.

HAB. in Rio Negro prope Manàos, Prov. Amaz. Flor. Jul.

Olbs.— O género Roupala foi creado por Aublet, na sua Sistoire des Plantes

de la Gityane, mas como alguns autores o fazem derivar do grego póitaXov,

a clava ou massa, pela forma do stylo, e vulgarmente o escrevem líhopala, ropala.

nipala, que se é conforme a orthographia grega, comtudo modiflai a do botânico
francez. Com Baillon e Hooker, conservo a primeira orthographia, porque segundo
as leis da nomenclatura botânica, o nome de um género devo suljsistir tal qual foi

creado, salvo o caso de unja correcção de erro puramente typograpUico, facto que
se não dá aqui.

Duas espécies deste género Ruiz e Pavon levaram para o Embothrium de Linneo,
o enwnosperíiuoi e a piuwrtum, como se vê na Fiara Peruviana e Chilena e estampas
98 e 99. Pertencem a este género alguns Kutukarieé ou Ciitiicinhe»i, e as carnes de
vacca, do Rio de Janeiro, porém algumas espécies, com este nome vulgar são
também do género Ádnostephanes de KÍotzsch em que está incluído o Decneheria de
Velloso, e mesmo é dado a espécie de famílias differentes, como tive occasião de
verificar no Rodeio, província do Rio de Janeiro onde com esses nomes vi uma
Myrsinea

.

O Dr. Saldanha da Gama, na sua Configuração dos vegetaes seculares do Rio de
Janeiro, descreve a. Rhopala Brasiliensis Kl. com o nome de Katuhanheê 'e a
representa, porém, comparando-se a sua descripção e flo^ura, com as que o Professor
Meisaer apresenta na Flora BsasV.iensis, vê-se que a do botânico brazileiro forma
uma variedade.

São notáveis as plantas deste género pela rigeza e grande duração do seu le-

nho, que é muito empregado nas construcções civis era obras ao ar. Não são

arvores de grande diâmetro, e as fibras do duramemou cerne são grossas e em geral
còr de carne cruai donde vem o appellido das espécies, de Canie de vacca. Em geral

só se aproveita o tronco quando novo, porque quando velho se torna ôco. As flores

pela manhã são excessivamente aromáticas.

ordo THYMELAEACEAE .Me,s„.

oeD. LINOSTOMA V.-M.

Liinostom» albifolium (Barb. Rod. loc. oil . n. 63), foliis

ovalibus obtusis oppositis supremis albescentibus ; pedunculis

brevibus ápice corymbosis ;
pediceliis brevissimis ; caljcis tubis

cylindricis gracilis intus puberulis extus pubescentibus

.

' Kuiy ou ahuty, cotia, kaa, folha, a-, doce ou kiUuk f.Tir Ao« seccar—o que fere

quando secco.
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Tabula nostra XX.

/ícfWJiííteretes, graciles, brunneo-fusci, et leiíticellis albúiis transversa
puiicticulati. Folia 0,"':!0— 0,'"04r)X(),"'017—0,"'O2:5 If,'., petiolo
O, '"03—0,™0:> lg. tereii caiiiculato supra veridia opaca, subtus
albescente, nervo supra caniculato subtus prominulo, veais paten-
tissimis parallelis vix O, '"001 ab invicem distautibus subtus Ise-

vissimis prominulis. Pan/culce ramis oppositis sub angulu recto
ortis, foliorum paria 2— 10 gerentil)us, supremis albescentis, 2—12
floris, 0,"'02 lg., pedicellis, 0,"'0U3 longis ebracteatis. Cal>/x
caducus, tubi tenui, apico vix dilatato, limbo labi^) expaiisis sub
obtuso. Oyano cónico, puberulo. .S7//íí«.s glaber ad médium t abo
attiugens. F7'ucfHS crustaceus, pyramidato-pediculatus, profunde
sulcato-dentatus, perianthio papyraceo persistente basi inflato

inclusus.

HAB. in Rio Negro, circa Manàos. Floret m. Januário

Obs.— Encontrei esta espeeia na niarg-em esquerda do Rio Negro, em terreno
arenoso, que desapparece com as enchentes. E' uma pequena arvore conada, que se
esgalha desde o solo, apresentando em tod;is as -.ummidades dos galhos, próximo aos
corymbos, diws follias terminaes branco-amarelladas que a tornam distincta. E',
muito próxima, a sua congénere calophyUoides, mas d'ella se afasta no tamanho e
numero de folhas, na f<jrma destas, no comprimento do pedúnculo, na pubescencia
do tubo calycinal e no comprimento do estilete.

Na espécie em questão as folhas são pequenas, ovaes e não acuminadas, dis-
postas nos ramos aos pares em longa extensão ; os pedúnculos são curtos ; o tubo do
calyce pubescenie na parte externa, assim como a parte externa das divis5es
calycinaes

; o estylo que genericimente vae ás antheras dos estamos menores não
attinge nesta senão o meio do tubo, justamente onde terminam os pellos cotonosos,
que impedem a queda do poUen para o fundo do tubo e favorecem a fecundação.

Considero esta espécie nova, porque não encontro outra descripta alim da que jà
citei do Rio Negro e outra da Índia.

A monographia das Thymelaeaceas escripta pelo sábio Meisner, só menciona
essas espécies. São passados quasi trinta aunos de publicação e entretanto nem uma
espécie foi addioionada ao género, que me conste. Walpeis. até 1868, não addiciona
espécie alguma ora seus Amiales Botanices, e não a encontro descripta em outras
publicações, como a LUmaea. Impuz-lhe o nome albifolia, porque, na época de flores-
cência, as duasfolhas terminaes dos ramos são brancas, destacando-se notavelmente
das outras verdes. Bentham e Hooker nos seus Geííera PíaiiMnon, publicado era
ISSO nas Thymaeleaceas, mencionam no género de que me occupo duas espécies, uma
a de Meisner e outra que não conheço, mas que deve figurar no herbario do Museu
de Kew. Será a espécie acima?

Os fructos das espécies conhecidas até hoje variam de uma para outra, pelo que
não foi ainda o género bem caracterisado. Aqui represento o desta, em estado de
madureza, porém não secco, que torna-se notável pela forma curiosa que apresenta.

Ordo MONIMIACE^ Liadl.

o«n. SIPARUNA .vui.i.

lSip£ti>una foeticl» (Barb. Rod. loc. cit . n. 686), ramis ex fas-

ciculisminimissparsim punctatis, foliis obovato-oblongis acuminatis
basi subacutis brevissinie petiolatis supra glabris subtus petioloque
fasciculis minimis pilorum cousporsis, cymis petiolo triplo longio-
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ribus pubescentibus recurvis perigonio masc. obOToideo v. subro-
tundo fasciculis miniinis pilorum adspersis lobis 4 lunatis brevibus
intus glabris, staminibus 4—G et ultra exclusis, fem. oblongo lobis

4 pilorum adsporsis, fructu pyriformi.

Tabula nostra XXI.

Arbtiscula 2—3 met. alt., monoeca. i?a>«/ foliosi ; novelli trigoni, rufo-

tomentosi, niedullosi, seniores glabrati, virescenti. i^o//a opposita

vel decussatim-opposita, patentia, obovato-oblonga, abrupte-acu-
miiiata, basi-subacuta. brevissime petiolata, supra-glabra, subtus
pellifera, 0"\09—0,'"13X0,"'04—0,"'06 lg. ; venis secundariis

exillibus, cum media subtus prominulis ; peliolo brevíssimo,
0,'"003—O,'"005 lg., sub erecto, pilloso, supra canaliculato, subtus
sobrotundo. Ci/ma (antbemia) modo uaise\ualia, modo bisexualia,

una unaquaque axilla, 0",010—0,"015 lg., rufo-tomentosa, sim-
plicia, raro bifurca, circiíiata, petiolo longiora, 5—10 flora, flo-

ribussubsecundis. Masc. perigonium obovoideum v. subrotundura,
densissime pilosum, apertam et 4 crenatum, androjceum exsertum
et 4—6-andrum. Fem. perigonium oblongum, 4—crenatum, den-
sissime pilosum, intusque 4— 10 locellatum. Carpidia sessilia,

obovalia, superneque ob pilos erectos adspersa in sti/htm solidum
breviter exsertum singillatira desiuentia uniovulata. Ocidum ana-
tropum. Fructus immaturus pubet ; maturus flavus, glabrus.

HAB. prope Parintins oh'//i Yilla Bella da Imperatriz, <?/ ad Manáos, «m

uiins viccinia . Flor. Aug.

OV>s.— O género .Sípfinoia é muito antigo ; foi estabelecido em 1755 por
Fussóe d'Aublet, nas suas Plantas da Giti/ana Franceza, porém, sem razão, foi

para elle ailoptado o nome de Citrosma, que, em 1798, Ruiz e Pavon propuze-
rara, ignorando, som duvida, que existia o do botânico francez. O sábio Renato
Tulasne, na Monographia Monimiacearum, publicada nos Arcluvos do Museu de
Pariz, corrigindo etymologicamente o nome genérico de Ruiz e Pavon, o modi-
ficou para Ciiriosma. O legislador da botânica, porém, o notável professor Al-
phonse De Candolle no seu Prodromus, reivindicou para o botânico francez, por
direito de prioridade, o nome que elle propuzera, o que foi aceito pelos sábios

professores Baillon, Bentham e Hooker. A posição desse género, na familia tem
sido diversamente entendida ; assim o professor Endlicher o colloca na tribu das

Monirneas, o monographo Tulasue (1855) e Bentliam e Hooker, (1880) na das

Athcrospenneas ; BluUou (1869) na das Tamburisseas e finalmente De Candolle

(1868) creou uma nova tribu, a das Siparuneas, onde o inclue. Estudando as

Ãíonimiaceas esses diversos botânicos, baseados em caracteres differeutes, es-

tabeleceram tribus, adoptando para ellas nomes anteriormente creados ou dan-
do-lhes outros, porém distribuindo diversamente as espécies por ellas, cada um
baseado no que entendeu ser mais natural.

Os caracteres das antheras, dos ovários, dos óvulos e dos fructos serviram de

base para a classiticação.

As espécies brazileiras conhecidas até 1857 foram todas mencionadas na

monographia da Flora Brasiliensis por Tulasne, e mais tarde, nove annos, Wal-
pers "nos seus Anmes, ainda as relaciona apresentando apenas mais duas novas,

colhidas por Seeman, em Santa Catharina. Em 1808 De Candolle no seu Pro-
dromus diagnostica todas as espécies conhecidas até então, e d'ahi para cá ató

1880 não me consta que novas espécies tenham sido descriptas.

O Dr. Hooker apenas cita 60, que são as mesmas de De Candolle. Na duvi-

da de estar esta espécie classificada, prefiro correr o risco de uma dupla classifi-

cação, a doixal-a desconhecida.
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A Siparima foeiida ó conhecida viiliíarmonto por Kad-piíiit, isto é, planta que
exhala mdo cheiro, ile kad, lollia, planta, e pitiú, morrinha, cheiro de peise,
cheiro desagradável. Com elleito, tuila a planta, quer as cascas, fjuer as folhas,

teeni uni aroma forte o niáo, scntindo-ee entretanto alguma cousa que nos lembra
o do olco de limão e o da goyaba madura

.

E' saijido que as Monimiaceas, jirincipalmente as Siparunas, são plantas que
quasi todas teeni virtudes antifebris, diuréticas, carminativas, tónicas, diapho-
reticas, o estimulantes, pelos óleos essenci.ies que contoem além de acido cítrico

e tannico, pelo que a espécie de que trato não se afasta de suas congé-
neres e é reputada como muito medicinal e empregada como antifebril poderoso e
estimulante.

Usam-se as folhas postas de infusão aos raios solares ou em cozimento, para
banhos. Toma-se internamente em infusão thei fora (*;. Contra as hydropesias e o
beri-beri se tem tirado macnifiJos resultados, podendo por experiência própria
affirmar a sua grande virtude.

Empreguei os banhos do Kad-pitiú, sempre depois de ter sinapisado as pernaa
com as raizes do Cipó-taia, o Caparis urens, que descrevi, misturadas com as
da Muliura-haà que no sul do Império teem os nomes de Raiz de Guiné e de Ber-
va-pipi (Petivet-ia alliacea) . Logo depois do banho sente-se grande allivio,

desapparecendo a dormência, o formigamento, o peso, as dores e a inchação, que
voltam depois menos fortes, indo assim desapparecendo paulatinamente o mil até o
completo restabelecinr.ento.

Não são já poucos os cjsos de beribericos ' completamente curados por estas
plantas, que são muito empregadas em Parintins, pelo meu amigo o Coronel
José Augusto da Silva, que tornou-se o benemérito dos doentes atacados d'essa

terrível enfermidade, caridosamente tratando indistinctamente todos os que do seu
préstimo se utilisam.

Cresce nas capoeiras ou reatas do nova apparição e próximas dos legares
cultivados. E' uma pequena arvore, que não attinge amais de 4 metros de al-
tura, esgalhando desde o solo, com 5 a 10 centímetros de diâmetro. O tronco é
raeduloso e de madeira branca, a casca tina, lisa, sendo verde nos ramos novos,
que são esparsa e levemente pubescentes. Os ramos são semi-erectos e oppos-
tos, oblongos, rostilhados, com as margens lisas, luzentes na lamina superior e
mais clara na inferior, onde é toda glandulosa, quando nova, com pellos compos-
tos exparsos, tendo as nervuras salientes. Intlorescencia em pequenos cymos
semi-scorpioides de flores masculinas e femininas.

ordo ARISTOLOCHIACEAE L:nd..

Gen. ARISTOLOCHIA Líuu.

S6ot. UNILABIATAE § ECAUDATAE Mast.

1. 7%.i>istolocliia silvatiea (Barb. Rod. loc. cit. n. 625),
perenais volubilisglabra ; foliis obovato-lanceolatis breviter acumi-
natis basi inaíqualis subtus yenoso-reticulatis ; floribiis e caule

suberoso supra anuulis enatis solitariis nutautibus, perianthio

basi ventricoso, médio sub-arcuato cylindrato, fauce in labium
carnosum oblongum papillosum geniculatum abeunte.

(") Não poucos são os casos em que tenho obtido boas curas em febres rebeldes.

' O beri-bcri no Amazonas não é moléstia nova, tanto que em 1786, como attesta o
naturalista Rodrigues Ferreira, grassou no Rio Negro com intensidade, sendo então
tratado com banhos de Mangericão braço, nome hoje desconhecido e que se não sabo a
que planta pertenceu.
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Tabula nostra XXII et XXIII. F/g. B.

Caules lignescentes, teretes, suberosi, sulcati. Folia O, ""15—0,'"20X
O™,05—O, '"07 lg., 7-nervia, nervis s\ibtus prominentibus, utrinque
glabra ; petiolus glabor, cj^iiidraceus ; 0,025 lg. Pedunculi axil-

lares, solitarii, eíongati, bracteati, imifloro raro triflori. Perian~
thiwn glabrum, 0'"05 lg., basi ventricosum, pars ventricosa

justa pedunculus acuta, laeviter bilineata, O™, 12 lg.
, pars media

cylindrata, glabra, 0,02 lg. , annuli ins pars ventricosam produ-
ctani, labium geniculatum, incurvuni, oblonguni, emarginatum,
canaliculatum, intus papillosum, laleraliter revolutum. Coliimna
genitalis 0,™003 lg., obcouica, iii lobos triangulari-acutos, 6-di-

visa, lineisstigmatosis crassis,papillosis.yln//íe/"íC oblongas, obtusa?,

parallelas, basi loborum attingeiítes. Capsula pêndula, post dehis-

centia 0"'llX0'",08 lg., glabra, in sex valvas coriaceas extus nervo
médio prominente percursas, iatus transvorsaliter sulcatas cum
totidem partitionibusextrerai pedunculi continuas.

HAB. in silvis primcevis ad Cachoeira Grande in Rio Negro, prope
Manàos. Floreh Aug.

S. A.. clii*y80cliIoi*a (Barb. Rod. loc. cif. n. 78), perenais vo-
lubilis ; foliis sagittatis, lobis obtusis v. subrotundis, supra glabris

metalinis áureo marginatis subtus glaucinis puberulis ; floribus

basi ventricoso utrinque puberulo, niedio arcuato cylindrato bar-
bato, fauce in labium incurvum, extus quinquelineatum abeunte.

Tabula nostra XXIII.— Fig. A.

Caules lignescentes, teretes, virescentes. Folia O, '"06—0,'"09X0,'''06—
0'",08 lg., nervis subtus prominentibus, pubescentis

;
petiolus sub

asperus, cylindraceus. O'",03—0'",05 lg. Pedunculi axillares,

solitarii, pubescenti, uniflori, arcuati. Pe)'ianthlum 0'^,\l lg. basi

ventricosum, pars ventricosi oblonga, extus lineata, 00'",20X0'°,014
pars media cylindrata, incurvata. O'",03 lg., aunuli in parte ven-
tricosam transvorsaliter obstructi, labium incurvum lanceolatum,

acutum, anticè concavum, pillis elongatis marginatum. Columna
genitalis O"',005 lg. usque ad tertiam longitudinis partem superne

6 loba, lobis angustis, triangularis, intus incurvatis, lineis sti-

gmatosis papilosis. Aniherae oblongaa, obstusae, parallelae, basi

loborum attingentes. Capstí?« pêndula, glabra, longé-obovoidea,

sexangularis, dehiscentiá basilari pedúnculo 6-partibili,0'",04X0,15

RAB. in locis arvensis ad Tarumã, in Rio Negro, Urubu -kaá mco/w
vocalur Flo>\ Sept.

Obs.— A ordem das Aristolocliiaceas, a anilina Savmentacea de Liuueo, é

representada no Brazil, segundo o Dr. Maxwel Mastei-i, somente pelos géneros
Holostylis de Diichartre, que contém uma só espécie, o Aristolochia, que couta

muitas em todo Brazil, conhecidas por Melombe ou Milome, que adulteraram para
Mil homens, mais ou menos consideradas pelas suas virtudes contra o veneno
ophydico e propriedades emmenagogas

.

As propriedades emmenagogas que dizem ter as Aristolocliias não são baseadas

em observações indígenas ; são simplesmente o resultado da tradição importada.
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porque desde a mais remota antiguidade, no Egypto, ss considera as plantas desta
família como tendo o poder do facilitar a expulsão da placenta e de facilitar o corri-

mento lochial. As mesmas jiroprielados, rpio dizem ter, contr.i o veneno ophydico,

também são fructos da mesma tradição, rliv\ilí,'ados pelo empre;,'o da A. Serpentária,

de que se servem no Fígypto os domadores de cobras, para entorpecol-as.

No Amazonas, em fteral, são ellas conhecidas pelo nome vulg-ar de Urubu-hai e

reputadas excellentes nas moléstias de í,'-arganta, nas incliaçõas, etc. ' São plantas
dosalqueives e apenas na floresta virgem encontrei a que aqui descrevo.

Considero novas as duas espécies, por não se adiarem diagnosticadas, nem na
monograpUia que em 18C4 Duchartre publicou no Prodromus de De Candolle, nem na
ultima publicada pelo Dr. Martins em 1876, na Flora Brasiliensis. Publicações

postariores também não mencionam estas espécies.

A A. chri/sochlora, pelo nunuro de suas flores e pelas suas folhas, de um verde
metallino, marginadas de uma còr de ouro fusco, muito se recommenda aos flori-

cultores como sendo uma das trepadeiras mais dignas de apreço. Suas flores são

verdes, maculadas e mosqueadas de pardo-arroxado.

.Museu botânico do Amazonas, em 1 de junho de 1887.

' Tomadas cm gargarejos, cliá e banhos.



ADDENDA

Por motivos iudepeudeates da minha vontade sahe, depois de um anno

no prelo, o presente volume que devia sahir em Dezembro de 1887 ; como,

porém, não ha mal que não traga o bem. favoreceu -me essa falta o poder

incluir aqui uma declaração necessária.

Tendo publicado uma memoria sob o titulo O Tamakoaré, espécies

noms da ordem das Ternslroemiaceas, na qual descrevi as que aqui na

Eclogae plantarwn junto, por ter sabido com alguns erros, a Revista

Pliaraiaceiitica do Rio de Janeiro, sem i"azão, achou que essas espécies não

eram mais do que as que o dr . Henrique Wawra von Fernsee apresentou

na sua mouographia, que chegou à Corte do Império, na mesma data em

que ahi appaveceu a minha memoria, pelo que fui obrigado, por compromisso

anteriormente tomado pelaimpi^ensa, de publicar no Jornal do Commercio

de 25 de junho de 1888 a declaração abaixo que agradecido, transcrevo

como a Gazetilha do mesmo jornal a apresentou ao publico.

« Botânica.— E' sempre com prazer que abrimos espaço a com-

municações interessantes para a sciencia. tenham por fim ventilar ponto

questionado, dar noticias de estudos novos ou firmar ou defender o direito

que brazileiros hajam adquirido á precedência de descobrimentos. Desta

ultima cathegoria é a seguinte communicação que nos manda do Amazonas

o Sr. J. Barbosa Rodrigues, o qual tem alli, na incomparável flora da

vasta região, campo fecundissimo de estudos úteis da sua especialidade. »

« A 24 de abril quiz essa redacção publicar uma reclamação minha

acercada classificação que havia eu feito, de cinco Caraipas novas, e que

taes não pareceram á Revista Pharmaceudca por se presumir que estavam

descriptas ua mouographia que a respeito das Ternstroeniiaceas escreveu

na Flora Brasiliensis o meu sábio amigo Dr. ^Va^vra von Fernsee.

VOL. 1. 10
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Venho agora dosempenhar-mc da promessa que então fiz a essa redacção,

invocando mais uma vez o grande zelo com que ella se dedica a fomentar

os interesses dascioncia, e do qvial tenlio muitas provas recebido na minha

não curta vida do trabalho.

« Logo quo me chegou ús mãos o íasciculo da Flora, publicado a

1° de abril de 1880, dei-me immediatamente ao estudo da questão e consi-

dero-me feliz por me ser dado declarar de modo cathegorico que nenhuma

das minhas cinco espécies de Caraipas foi indicada pelo Dr M'awra.

Apresenta este tão somente oito espécies e nenhuma se identifica com

aquellas que, portanto, são verdadeiramente novas.

« Felizmente, nem careço de entrarem particularidades ou explicações

para o provar, porque para isto me fornece elementos o Dr. "SVawra.

Com eãeito, no sen Conspectus specierum, divide o notável botânico as

oito espécies em dous grupos: um de paniculas glabras, outro de

pantGulas tomentosas, incluindo duas espécies no primeiro grupo e seis no

segundo. Ora, em algum dos dous grupos, devem de achar-se as minhas

cinco espécies, a terem sido mencionadas por Wawra. Examinemos, pois.

« As minhas espécies todas teem paniculas (omentosas e folhas

pubescentes ou glandulosas . Não podem, portanto, achar-se no primeiro

grupo. Restam as seis do segundo. Vejamos se são idênticas ás minhas.

< Divide Wawra o segundo grupo em duas secções pela forma das

panÍGulas, sendo as da segunda subdivisão, que abrange quatro espécies,

todas /bí/a de undique glaberrima . No numero daquellas não estão,

pois, as minhas, que teem folhas interiormente glandulosas e peitudas

.

<t Restara duas espécies de Wawra, uma de folia hirtinervia e outra

de panicula tomentella, não dizendo o autor no Conspeclus nem na dia-

gnose, ou descripção, si as folhas são pubescentes ou pelludas. Também
a estampa que representa a planta, não menciona nenhuma pubescencia.

Por osta duvida, e apezar de tal omissão, fica tão somente em combate uma
espécie, porque a de folia hirtineroia nada tem que ver com as minhas,

as quaes não teem somente cobertas de pellos as nervuras, mas sim toda

a pagina inferior. Ainda mesmo, pois, quo uma espécie, a C. grandifolia

deMartius, se identificasse com alguma das minhas, que são cinco, quatro

sahiram victorio^as, sendo proclamadas distinctase novas.

« Confrontemos, no entanto, com a C. grandifolia, a muúidi.palustris

ou Tamakoaré do igapó, que se approxima daquella. Não posso presumir

que Wawra não fizesse cabedal desta pubescencia, que ê especial por ser

formada de pellos estrellados que lhe dão aspecto particular, quando do

simples fomento se utilisa o eminente botânico para distinguir algumas
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espécies do segundo grupo, e até para distinguir este grupo do primeiro.

Jà por este lado afasta-se da de Martius a minha espécie

.

« Dado, porém, que este caracter haja sido posto de parte, o que nãoé

para acreditar, a confrontaçcão de outros os caracteres não chegará a resul-

tado divarso. As folhas da grandifolia são caudato-acuminatis, e as do

palustris são aculis ; o ovário daquella é vi/falo e px<besccníe e o desta é

laevi e glabrum: a inserção e disposição dos estames é inteiramente

differente nas duas plantas ; as antheras também muito differentes ; os

óvulos teem estructura completamente diversa, não fallando da fórma e

posição das sepalas e pétalas, nem de muitas outras particularidades que

fora longo enumerar, mas que resaltam bem do exame da estampa, a qual

sahiu por equivoco cora a denominação rupeslris em vez da de palustris.

Só o aspecto geral è communi . A diagnose comparada afasta toda a iden-

tificação. Assim arredada esta approximação, ficam de pé as minhas cinco

espécies, cabendo-me portanto, perfeitissimo direito de assegurar (jue o

Brazil possue 13 espécies de Caraipas conhecidas, das quaes oito classi-

ficadas por botânicos estrangeiros e cinco por botânico brazileiro. »

7. Barbosa Rodrigues.





EXPLICAÇÃO DAS ESTAMPAS

f:rus/l:e:tjeijíl. sepiie

ESX. I — Cymbopetaldm odoratissimou, Barb. Rod.

1. Flor aberta, de tamanho natural.
2. Botão noro.

4. Pétala exterior, de tamanho natural.

5. Dita interna, idem.
8. Calyce, disco e estaraes, idem.

15. Fructo, idem.
17. Semente vista pela parte superior ; a, a mesma, pela parte anterior

;

b, a mesma, pela parte lateral e uma cortada verticalmente, tudo de
tam. nat.

18. Uma sepala, idem

.

20. Folhas em um galho, idem.

ESX. II — Capparis urens, Barb. Rod.

1 . Flor aberta, tamanho natural.

2. Botões em dous grãos de desenvolvimento, idem.
6. Uma pétala, idem.
7. Escama do disco.

9. Corte vertical de uma flor, mostrando a posição de dous estames, e o

estjlo, idem.
10. Estigma, cinco vezes augmentado.
11. Ovários cortados vertical e horizontalmente, o pi'imeiro cinco vezes

augmentado e o segundo dez.

12. Estylo, tam. nat.

13. Antheras vistas de frente e pelo dorso, oito vezes augmentadas

.

13. Fructo cortado verticalmente, mostrando a massa ea posição das-

sementes, estando algumas cortadas, tam. nat.

20. Uma folha vista pelo dorso, idem.

EST. III — CoRYNOSTYLis PALUSTRis, Barb. Rod.

1. Uma flor aberta, de tam. nat.

2. Um botão, idem.
4. Sfipalas vistas pelo dorso, idem.
6. Pétalas, idem.

8. Estames envolvendo o estylo, idem.
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11. Ovários cortados vertical e horizontalmente, tendo aquelle o cstylo

tainhem cortado, tudo três vezes augmentado.
12. Ovário e cstylo, visto exteriormente, idem.

13. Antheras vistas pela parte interna, em estamos unidos mostrando o

esporão barbado, tudo duas vezes augmentado.
20. Uma folha, vista pelo dorso, tam. nat.

ESX. 1"V — Fig. A — Securidaca rósea, Barb. Rod.

1 . Uma flor vista de lado, nove vezes augmentada e a mesma cortada

verticalmente, para mostrar a posição do ovário e dos estames.

8. Estames, vistos internamento, 20 vezes augmentados.
81 . Os mesmos vistos de lado, idem

.

Sem numero. Uma sepala exterior e a carina, 20 vezes augmentada.

Fig. B— Bredemeyera Isabeliana, B;irb. Rod.

1. Uma flor de tamanho natural e outra cortada verticalmente, Quatro

vezes ougmentadas.
8. Estames e pétalas, vistas de frente, e de lado, idem.

11 . Ovário visto de lado e cortado horizontalmente, 16 vezes augmentado.
12. Estigma, muito augmentado. Por engano na impressão ficou invertido.

13. .\ntheras vistas de frente e quasi de lado, 20 vezes augmentadas.
15. Fructos vistos de lado e verticalmente cortados.

ESX. V — Fig. A — Caraipa palustris, Barb. Rod.

A. Ramo florido de tamanho natural.

1. Flor apetala, três vezes augmentada.
2. A mesma cortada verticalmente, mostrando o receptáculo e o ovário,

idem

.

3. Uma sepala, vista pelo exterior, idem.

4. Dous pellos da sepala, muito augmentados.
5. Corte vertical do ovário, mostrando a posição dos óvulos, seis vezes

augmentado

.

6. Dito horisontal do mesmo, idem.

7. Estame visto pelo dorso, muito augmentado.
8. Anthera, de frente, idem.

9. Fructo immaturo, de tamanho natural.

10. Corte transversal do mesmo, idem.

11 . Uma semente vista pelo dorso, idem

.

12. Uma cotyledone, com o embryão, idem.

13. Uma porção da folha mostrando as glândulas e um pello estrellado,

muito augmentado.
14. Diagramma daflor.

15. Pollen inteiro, com o valor micrometrico '/jsj.

16. Dito partido, idem.
17. Fructo secco depois da dehiscencia, tamanho natural.

Fig. B — C. siLVATicA, Barb. Rod.

1 . Uma folha vista de frente, tam. nat.

2. Uma porção da mesma, mostrando as glândulas.
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Fig. C — C. SPURIA, Barb. Rod.

1 . Uma folha vista pela pagina superior, tam. nat.

2. Fructo iramaturo, idem.

3. Corte transversal do mesmo, idem.

4 . Uma semente, idem

.

5. Uma cotyledone e radicula

.

0. Uma porção da folha mostrando as glândulas e um pello claviforme

ramoso, muito augmentada.

ESX. "VI — Cariocar toxiferum, Barb. Rod.

3. Calyce persistente no fructo de tara. nat.

15. Fructo inteiro e cortado verticiílmente. mostrando os espinhos da

semente, idem

.

20. Uma folha, tamanho natural.

ESX. VII— Fig. A — Lasiaxthf.ra am.\zonica, Barb . Rod.

1 . Uma flor, 10 vezes augmentada.
3. O calyce, idem.

6. a—Uma pétala vista pelo interior, idem.

9. a—Estame visto de frente, idem.

9. l—Dito visto de lado, idem.

11 . Ovário visto exteriormente e cortado verticalmente.

13. a—.\ntherano estame, vista de frente, mais augmentada.
13. l—Dita vista de lado, idem.

15. Um galho de frutos e os mesmos cortados vertical e horizontalmente,

tam. nat.

17. Uma semente, idem.

20. Uma folha presa ao galho, vista pelo dorso, idem.

Fig. B — ExTADA PARANAG U.ANA, Barb. Rod.

1 . Uma flor muito augmentada e outra de tamanho natural.

2. Um botão, muito augmentado.
6

.

Uma pétala , idem

.

12. Ovário e estylo, idem

.

13. Anthera vista de frente, idem.

Fig. C — SwARTZiA CHRYZANTHA, Barb. Rod.

1

.

Uma flor, tam. nat.

6. Pétala, idem.

11

.

Ovário cortado verticalmente, idem

.

13. Antheras de frente e de lado, augmentadas.

ESX. "VIU — Salacia poi,y.anthomaniaca, Barb. Rod.

1 . Flor aberta e botões naturaes em um ramo e uma pequena

porção dos ramos de flores produzidas pela multiplicação dos

estamos.

10. Um grão de poUen, muito augmentado.

11. Ovário, estylo e estamos cortados verticalmente mostrando o disco na

flor natural, depois da anthese e em botão, tudo muito augmentado.
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13. Estame e anthora visto de frente, no botão, muito augmentados.
13. a— Antliera depois da antheso vista de frente, 10 vezes augmentadas.
13. l— Dita vista pelo dorso, idem

.

15. Fructo, tamanho natural.
IG. Dito cortado verticalmente, mostrando a disposiçãs das sementes

idem
17. Uma semente cortada verticalmente, idem.
20. Folha presa a um galho florigero, vista de frente, idem
D— Diagramma da flor.

ESX. IX.— Passiflora itexagonocarpa, Barb. Rod.

1 . Uma flor n' um ramo, de tamanho natural e outra cortada vertical-
mente, duas vezes augmentada.

II
Sepalas por engano, na estampa está o signal 1 1

.

6. Pétalas.

1 1

.

Ovário

.

12. Estigmas.
13. Antheras.
15. Fructos, inteiro e cortado horisontalmente.
20. Folhas.
22

.

Coroa faucial

,

23

.

Dita mediana

.

ESX. X— Dilkea johannesii, Barb. Rod.

1. Flor em um galho, tam. nat., e outra cortada verticalmente, duas
vezes augmentada.

2. Botões.

4. Uma sepala.

6. Pétalas.

13. Anthera.
15. Fructo inteiro e corte transversal do mesmo, tam. nat.

17. Sementes vistas de frente, de lado e partidas transversal e vertical-
mente, idem

.

20. Uma folha, idem.

EST. XI— Tacsonia ooccinea, Barb. Rod.

1 . Uma flor n'um galho de tamanho natural e outra cortada vertical-
mente, duas vezes augmentadas, mostrando o gynandrophoro, o
ovário, os estames, uma anthera e os stigmas.

10. Um grão de poUen, muito augmentado.
15. Fructos, inteiro e transversalmente partido, tam. nat.

20. Folhas, idem
22. Coroa faucial.

23. Dita mediana.

ESX. XII— Passiflora AMALO0ARPA, Barb. Rod.

4. Sepalas. 6. Pétalas. 12. Stigmas. 13. Anthera. 11. Ovário. 22.
Coroa faucial, duas vezes augmentadas. 4. Sepala. 6. pétalas.

14. Fructos, inteiro e cortado transversalmente, de tam. nat.
20. Folhas pelo dorso e de frente, idem

.
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22. Coroa faucial.

23. Dita mediana, e uma parte muito augmentada.
24. Dita basilar

Sem numero— Uma sepala, tam. nat.

ESX. ^III— Passiflora hydropuila, Barb. Rod.

1 . Uma flor cortada verticalmente, tam. nat.

4. Sepalas. 6. Pétala. 10. e 12. Stigma. 13. Anthera. 15. Ovário.
22. Coroa faucial.

ESX. X.III a — Passifloka Barbosae, Barb. Rod.

1. Galho, folhas, gavinhas e botão, de tamanho natural.

2. Corte vertical de uma flor, duas vezes augmentada.
3. Corte de uma metade da flor mostrando as coroas, muito augmentado.
4. Um fructo de tamanho natural.

5. Corte transversal do mesmo.

EST. :x.III 1> —Passiflora muralis, Barb. Rod.

1 . Folhas, gavinhas, botões e fructo, de tamanho natural.

2. Corte vertical de uma flor, tamanho natural.

3. Uma bractea, tam. nat.

4. e 4 a. Sepalos visto pelo dor.so e de face, duas vezes augmentadas.
5. Pétala vista pelo dorso, duas vezes augmentado.
6. Anthera, vista de face, duas vezes augmentada.
7. Dita vista pelo dorso, com um estame, ibidem

8. Fructo maduro, tam. nat.

9. Corte transversal do mesmo.

ESX. X.III c— Passiflora cabedelensis, Barb. Rod.

1

.

Uma folha vista pelo dorso, tam. nat.

2. Um botão, ibidem.

3. Corte vertical de uma flor, duas vezes augmentado.
4. Coroa mediana, muito augmentada.
5. Fructo, tam. nat. :

6. Corte transversal do mesmo.

SEa-TJ3Sr3D.Au SEJR.IE

Est. J.. A — Myrcia atramentifera, Barb. Rod.

1. Uma flor muito augmentada, cortada verticalmente,

2. Uma pétala, vista pelo dorso, muito augmentada.

3. Uma anthera, idem.

4. Corte horisontal do ovário, idem.

.5. Um grão de pollen.

Vol. I «
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Ti— CouMA MACROCARPA, Barb. Rod.

1. Fructo cortado verticalmente, de tamanho natural.

2. Uma semente despida da massa que a envolve, idem.

3. A mesma mostrando o embryão.
Folhas de tamanho natural.

Est. II. .1 — Stryciinos macrophylla, Barb. Rod.

Folha, vista pelo dorso, de tamanho natural, e uma gavinha.

1. Uma flor de tamanho natural.

2. A mesma, duas vezes aug-mentada.

3. A mesma, cortada verticalmente.

4. Calyce, duas vezes augmentado.
5. Anthera, quatro vezes augmentada.

6. Fructo, de tamanho natural.

7. Dito cortado verticalmente.

B— Strychnos rivolaria, Barb. Rod.

Folhas e gavinha, vistas pelo dorso e de tamanho natural.

1. Uma flor, de tamanho natural.

2. A mesma, três vezes augmentada.
3. A mesma, cortada verticalmente.

4. Anthera, vista de frente, augmentada.

5. A mesma, vista pelo dorso, idem.

6. Ovário, cortado transversalmente.

Est. III. A — Strychnos gioantea, Barb. Rod.

a. Uma folha, de tamanho natural, vista pelo dorso.

B — Strychnos ericetina, Barb. Rod.

1. Uma flor, duas vezes augmentada.
2. Calyce aberto, visto pela face externa, idem.

3. CoroUa aberta, vista pela face interna, idem.

4. Dita, vista pela face externa, idem.

5. Anthera, vista de frente, muito augmentada.

6. Dita,vista pelo dorso, idem.

7. Dita, depois da anthese, mostrando o poUen.

8. Ovário, muito augmentado.
9. Stygma.

11. Fructo de tamanho natural.

12. Dito, cortadado verticalmente.

13. Dito, cortado horisontalmente.

a Uma folha, de tamnho natural, vista pelo dorso.

1. Outro fructo, de tamanho natural.

2. O mesmo, cortado verticalmente.

3. Dito, cortado horisontalmente.

4. Um cotyledone, mostrando o embryão.

ESX. I"V — Strychnos Urbanii, Barb . Rod

.

a Uma folha, de tamanho natural, vista pelo dorso.
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-8— Strychnos PAPiLLOSA, Barb. Rod.

a Uma folha, de tamanlio natural, vista pelo dorso.

i Uma folha, idem, idem, idem.
1 Uma flor, de tamanho natural.

2 Dita, quatro vezes augmentada.
2 Corolla aberta mostrando a parte interna, quatro vezes augmentada.
3 Uma pétala, vista pela parte interna, cinco vezes augmentada.
4 Ovário, idem.

5 Stygma muito augmentado.
B Corte transversal do ovário, dez vezes augmentado.
B. 1 . Fructo, visto pelo dorso, de tamanho natural.
2 Dito visto de lado, idem.
3 Corte vertical do mesmo, idem

.

4 Corte transversal do mesmo, idem.
6 Embryão, três vezes augmentado.

C— Strychnos rivularia. Barb. Rod.

1 Fructo, visto pelo dorso, de tamanho natural.
2 Dito, visto pela frente, idem.
3 Dito, visto de lado, idem

.

4 Corte transversal do mesmo, idem.

Est. \í— Strychnos manaoenses. Barb. Rod.

A. a. Uma folha, vista pelo dorso, de tamanho natural.

B. 6. Outra, idem, idem.
1

.

Haste de flores, depois da anthese, duas vezes, augmentada.
2. Bractea, dez vezes augmentada.
3. Uma flor e ovário, de tamanho natural.

4 . Dita, cinco vezes augmentada

.

5. Calyce, dez vezes augmentada.
0. Corte vertical do ovário, dez vezes augmentado.
7. Corte transversal do mesmo, idem.

8. Fructo, de tamanho natural,

9. Corte transversal do mesmo, idem.

10. Corte transversal do mesmo, idem.

11 . Embryão, quatro vezes augmentado.

Est. "VI

—

Elcomarhiza amylacea. Barb. Rod.

a Uma folha, vista de frente, de tamanho natural.

h Galho de flores, de tamanho natural

.

1 . Uma flor, três vezes augmentada.
2. Coroa estaminai, vista de cima, vinte vezes augmentada.

3. Corolla aberta, mostrando a parte interna, três vezes augmentada.

4. Coroa estaminai, vista de lado.

5. Phylloide, visto de frente, muito augmentado.

6. Antheras e stygmas, vistas de lado.

7. As mesmas, vistas de cima, vinte vezes augmentada.
8. Pollinias e stygmas, vinte vezes augmentadas.

9. Ditos, soltos, vistos pela parte anterior, muito augmentados.

11. Retinaculo, visto de frente.
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E^st. VII— LíucocALANTiiA AROMÁTICA, Barb. Rod.

a. Peciolo e foliolo vistos pelo dorso, tamanho natural.

1. Uma flor, de tamanho natural.

2. A mesma, aberta.

3. Parte do tubo e da corolla, mostrando externamente as glândulas.

4. Anthera, vista de frente, cinco vezes augmentada.
5. Dita, vista pelo dorso, idem.

G, Ovário o stigma, idem.

6 a. Dito, cortado transversalmente, idem.

a PoUen, muito augmentado.
B Pollen da Datura insignis, muito augmentado.

Est. "VIII—OsMHYDROPHORA NOCTURNA, Barb. Rod.

a. Peciolo, foliolo e gavinha, de tamanho natural.

b. Ramo e flor, de tamanho natural.

C. Diagramraa.

Est. IX.—OsMHYDROPHORA NOCTURNA, Barb. Rod.

1. Uma flor, aberta, de tamanho natural.

2. Corolla da mesma, vista pela parte externa, idem.

3. Calyce o filete, de tamanho natural.

4. Ovário, idem.

5. Dito, cortado verticalmente, muito augmentado.
6. Dito, mostranio os óvulos, idem.

7. Dito, cortado transversalmente, idem.

Est. X.—Tynanthus igneus, Barb. Rod.

A. Peciolo e foliolos, de tamanho natural.

a. Grão de pollen, muito augmentado.
1. Uma flor, de tamanho natural.

2. A mesma, aberta, idem.

3. A mesma, cortada verticalmente, idem.

4. Calyce, muito augmentado.
5. Anthera, vista pela frente, muito augmentada.
5 a. A mesma, vista pelo dorso, idem.

6. Corte vertical do ovário, muito augmentado.
6 a. Dito transversal do mesmo, idem.

7. Stygma, muito augmentado.

Est. X.I — BiGNONiA PLATYDACTYLA, Barb. Rod.

a) — Folhas e gavinhas, de tam. nat.

1

.

Uma flor, ibidem.

2. A mesma aberta, ibidem.

3. Base do tubo da corolla, ibidem.
4. Calyce, ibidem.

5. Ovário, ibidem.
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6. Stigma, duas vezes augmentado.
7. Corte longitudinal do ovário, ibidem.

8. Dito transversal do mesmo, ibidem.

9. e 10. .\ntheras, augmentadas.
11. Anthera, vista de face.

Est. ALII — BiGNONTA VESPERTILIA, Barb. Rod.

a) — Uma folha, tam. nat.

b) — Gavinhas e folha«, tam. nat. Estas duas figuras mostram o
dimorphismo das folhas.

1 . Uma flor, tam. nat.

2. Corte da base do tubo da corolla mostrando os estames, tam. nat.

3. Corte longitudinal do ovário, e stigma, cinco vezes augmentados.
4. Corte transversal do ovário.

Est. ;X.III — BiGNONiA VESPERTILIA, Barb. Rod.

1. Uma porção do fructo aberto, outra do que resta depois da queda das
válvulas, mostrando os filamentos, e uma semente com o grão do
lado do hilo, e as azas.

2. Biçjnonia platyílacti/la, Barb Rod.
Uma porção do fructo fechado, outra do que resta do mesmo depois da

queda e uma semente, tam. nat.

3. Leuealantlia.

Uma porção do fructo fechado, outra do que resta do mesmo depois de
aberto, duas sementes mostrando o grão e o hilo e um grão desta-

cado, tam. nat.

Est. X.I"V — LUNDIA DENSIPLORA, D. C.

a) — Uma folha e uma gavinha, tam. nat.

1 . Botões em dous graus de desenvolvimento, de tam. nat.

2. Uma flor, tam. nat.

3. Dita aljerta, mostrando os estames, tam. not.

4. Base do tubo de uma flor, com o calyce, cortada verticalmente, mos-
trando o ovário, e este cortado transversalmente três vezes

augmentado.
5. Um pello do ovário, três vezes augmentado.
6. Estylo tam. nat.

7. Stigma, três vezes augmentado.

Est. XV — Flores monstruosas da i.undia densiflora, D. C.

1. Flor aberta mostrando os cinco estamos normaes e cinco unidos for-

mando duas pétalas, tam. nat.

2. Outra com seis estames distinctos e quatro petaloides, tam. nat.

3. Outra com seis estames distinctos o quatro petaloides.

4. Outra com seis estames distinctos e três petaloides e uma pétala.

5. Outra com sete estames distinctos, duas petaloides e uma pétala .

6. Outra com seis estames distinctos, um pctaloide e duas pétalas.

Todos os estames normaes são proliferosos as figuras de tam. nat.
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Est. XVI — A. Maripa PANicr-LATA, Barh. liod.

ã) — Folha, vista pelo dorso, tam. nat.

1

.

Flôi-, tam. nat.

2. e 3. Sepalos, ibidem.

4. Corolla aberta, ibidem.

5. e G. Estames e antlieras, viistos de face e pelo dorso, muito

aiigmentados.

7. Ovário, ostylo e estigma, quatro vezes augmentados.
.'-!. C()rte transversal ao ovário, quatro vozes augmentando.

B — Opercdlina violácea, Barb. Rod.

1. Haste com botões, flores abortas, e murchas, tain. nat.

2. Secção vertical da flor, mostrando o ovário e a posição dos estames,

duas vezes augmentada.
8. Uma porção ao estylo com o stigma, duas vezes augmentado.

4. Corte transversal ao ovário, idem.

5. Um grão de poUen, muito augmentado.

6. Corte transversal ao fructo, maduro, de tam. nat.

7. Corte de uma semente tam. nat,

ESX. HLVII — Ipomoea sdperstitiosa, Barb. Rod.

A. Galho, folha e flor, de tam. nat.

1. Uma flor, aberta, tam. nat.

2. Base de um estame, três vezes augmentado.

3 e 4. Antheras, vistas pelo dorso e de frente, depois da anthese, cinco

vezes augmentadas.

5eG. Antheras, antes da anthese, idem, idem.

7. Ovário, stylo e stigma, duas vezes augmentados.

S. Grão do pollen, muito augmentado.

ESX. XVIII — Nectandka elaiopiioka, Barb. Rod.

1

.

Folha, fructo, tamanho natural.

.2. Fructo aberto longitudinalmente, idem.

3. Semente, mostrando o embrvão, idem.

4. Embryão, muito augmentado.

EST. XIX. — A. RouPALA YAUAPERYENSis, Barb. Rod.

A. Folha, tam. nat.

1 e 2. Flores de tamanho natural e trez vezes augmentadas.

3. Flor fechada, idem.

4. Pétala e estame, seis vezes augmentados.

5. Estj^lo, seis vezes augmentado. a. Grão de pollen, muito augmentado.

ESX. XX — LiNOSTOMA ALBiFLORUM, Barb. Rod.

a. Folhas e fructo de tamanho natural.

1 e3. Flores de tamanho natural.
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2. Flòr aberta, duas vezes aua-meutada

.

4. Uma porção da nôr, aberta, quatro vezes augraeutada.

õ e 6 Antherasde frente e pelo dorso, oito vezes augmentadas.
7. Stigma três vezes augmentado.
8. Ovário, três vezes augmentado.
1 . Fructo, tam. nat.

2 . Curte vertical ao mesmo, idem

.

3. Corte transversal ao mesmo. idem.

ESX. X.XI — SiPARUNA FOETiDA, Barb. Rod.

a Galho e folhas, tam. nat.

1 e2. Flores fêmeas, de tam. nat. e muito augmentadas.
3. Corte de uma flòr feraea, muito augmentada.
4. Ovário, muito augmentado.
5. Flòr masculina, idem.

G. Corte da mesma.
7. Antlieras, idem.

8. Fructo, tam. nat.

9. Corte vertical ao mesmo.
10. Dito horizontal do mesmo.

ESX. X.X.II — Aristolochiasilvatica, Barb. Rod.

1 . Galho e flòr, tam. nat.

2. Corte vertical de uma flòr, idem

.

3. Antheras e stvgmas, três vezes augmentados.
4. Corte transversal.

õ. Fructo, dejiois da dehiscencia, iam. nat.

EST. "VX.IH — Aristolochia chrysochlora, Barb. Rod.

A. Folha de tam. nat.

1 . Flòr de tam. nat.

2. Corte vertical da mesma, tam. nat.

3e4. Corte transversal, idem.

5. Fructo, tam. nat.

6. Corte transversal do mesmo.
B. A. silcatica, Barb. Rod.
Uma folha, tam. nat.

ESX. I — Porte do Astrotarydm m.anaoense, Barb. Rod.

ESX. II— Maximiliana LONGiROSTRATA, Barb. Rod.

1 . Ápice de um foliolo, tam . nat.

2. Porção de um foliolo, idem.

3. Spatha, muito reduzida.

4. Ramo de flores, fêmeas e masculinas, tam. nat.
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5. Flor masculina, tam. nat.

6. Flor augmentada.

7. Gyiieceo abortivo muito augmentado.

8 . Flor fêmea, tam . nat.

9. Pétala, tam. nat.

10. Calyco, idem.

11. Androceo abortivo, idem.

12. Corte transversal do ovário, idem.

13. Fructo, idem.

14. Corte vertical do mesmo

.

15. Corte transversal do mesmo.
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6. Stigma, duas vezes augmentado.
7. Corte longitudinal do ovário, ibidem.

8. Dito transversal do mesmo, ibidem.

9. e 10. Aatlieras, augmentadas.
11. Anthera, vista de face.

Est. X.II — BiGNONiA VESPERTILIA, Barb. Rod.

a) — Uma folha, tam. nnt.

b) — Gavinhas e folhas, tam. iiat. Estas duas figuras mostram o
dimorphismo das folhas.

1 . Uma flur, tam. nat.

2. Corte da base do tubo da coroUa mostrando os estames, tam. nat.

3. Corte longitudinal do ovado, e stigma, cinco vezes augmentados.
4. Corte transversal do ovário.

Est. ^III — BiGNONiA VESPERTiLiA, Barb. Rod.

1 . Uma porção do fructo aberto, outra do que resta depois da queda das
válvulas, mostrando os filamentos, e uma semente com o grão do
lado do hilo, e as azas.

2. Bignonia platydactijla, Barb Rod.
Uma porção do fructo fechado, outra do que resta do mesmo depois da

queda e uma semente, tam. nat.

'ò. Leucalaníha.
Uma porção do fructo fechado, outra do que resta do mesmo depois de

aberto, duas sementes mostrando o grão e o hilo e um grão desta-

cado, tam. nat.

Est. XIV — LUNDIA DENSIFLORA, D. C.

a) — Uma folha e uma gavinha, tam. nat.

1 . Botões em dous graus de desenvolvimento, de tam. nat.

2. Uma flor, tam. nat.

3. Dita aberta, mostrando os estames, tam. not.

4. Base do tubo de uma flor, com o calyce, cortada verticalmente, mos-
trando o ovário, e este cortado transversalmente três vezes

augmentado.
5. Um pcllo do ovário, três vezes augmentado.
(i. Estvlo tam. nat.

7. Stigma, três vezes augmentado.

Est. X-V — Flores moxstkuosas da lundia densifi.ora, D. C.

1. Flor aberta mostrando os cinco estames normaes e cinco unidos for-

mando duas pétalas, tam. nat.

2. Outra com seis estames distinctos e quatro petaloides, tam. nat.

3. Outra com seis estames distinctos e quatro petaloides.

4. Outra com seis estames distinctos e três petaloides e uma pétala.

5. Outra com sete estames distinctos, duas petaloides e uma pétala.

6. Outra com seis estames distinctos, um petaloide e duas pétalas.

Todos os estames normaes são proliferosos as figuras de tam. nat.
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E^st. XVI — A. Makipa PANiuiLATA, Bai'l). líod.

(i) — Fullia, vista pelo dorso, tam. nat.

1 . FJôr, tani . iiat.

2. e 3. Sopalos, ibidem,

4. Corolla aberta, ibidem.

5. e (). Estames e aiitheras, vistos de face o pelo dorso, muito
augmentados.

7. Ovário, ostylo e estigma, quatro vozes augmentados.
f^. Corte transversal ao ovário, quatro vezes augmentaiido.

B — Opercdlina VIOLÁCEA, Barb . Rod.

1. Haste com botões, flores abertas, e nuirclias, tam. nat.

2. SecÇião vertical da flor, mostrando o ovário e a posição dos estames,

duas vezes augmentada.
3. Uma porção ao estylo com o stignia, duas vezes augmentado.
4. Corte transversal ao ovário, idem.

5. Um gnlo de pollen, muito augmentado.
6. Corte transversal ao fructo, maduro, de tam. nat.

7. Corte de uma semente tam. nat.

ESX. X.VII — Ipomoea soPERSTiTiosA, Barb. Rod.

A. Galho, folha e ílòr, de tara. nat.

1. Uma flor, aberta, tam. nat.

2. Base de um estame, três vezes augmentado.
3 e 4. Anthei'as, vistas pelo dorso e de frente, depois da anthese, cinco

vezes augmentadas.
5 e 6. Antheras, antes da anthese, idem, idem.

7. Ovário, st3'lo e stigma, duas vezes augmentados.
8. Grão de pollen, muito augmentado.

ESX. X-V^III — NECT.4.NDRA ELAIOPHORA, Barb. Rod.

1

.

Folha, fructo, tamanho natural.

2. Fructo aberto longitudinalmente, idem.

3. Semente, mostrando o embryão, idem.
4. Embryão, muito augmentado.

EST. X.IX. — A. RoDPALA YAUAPERYENSis, Barb. Rod.

A. Folha, tam. nat.

1 e 2. Flores de tamanho natural e trez vezes augmentadas.
3. Flor fechada, idem.
4. Pétala e estame, seis vezes augmentados.
5. Estylo, seis vezes augmentado. a. Grão de pollen, muito augmentado.

ESX. X.X. — LiNosTOMA ALBiPLORUJi, Barb. Rod.

a. Folhas e fructo de tamanho natural.
1 e3. Flores de tamanho natural.
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2. Flôr aberta, duas vezes augraentada

.

4. Uma porção da flor, aberta, quatro vezes augmeutada.
5 e 6 Antheras de freute e pelo dorso, oito vezes augmentadas.
7. Stigma três vezes augmeutado.
8. Ovário, três vezes augmentado.
1 . Fructo, tam. nat.

2. Corte vertical ao mesmo, idem.
3. Corte transversal ao mesmo, idem.

ESX. X.X.1 — SifARUNA FOETiDA, Barb. Rod.

a Galho e folhas, tam. nat.

1 e2. Flores fêmeas, de tam. nat. e muito augmentadas.
3. Corte de uma flôr fêmea, muito augmentada.
4. Ovário, muito augmentado.
5. Flor .masculina, idem.

6. Corte da mesma.
7. Antheras, idem.
8. Fructo, tara. nat.

9. Corte vertical ao mesmo

.

10. Dito horizontal do mesmo,

ESX. X.X.II — Aristolochia siLVATiCA, Barb. Rod.

1 . Galho e flôr, tam. nat.

2 . Corte vertical de uma flor, idem

.

3. Antheras e stygmas, três vezes augmentados.
4. Corte transversal.

5. Fructo, depois da dehiscencia, tam. nat.

ESX. X.X.III

—

Aristolochia chrysochloba, Barb. Rod.

A. Folha de tam. nat.

1 . Flôr de tam. nat.

2. Corte vertical da mesma, tam. nat.

3 e 4. Corte transversal, idem.

5. Fructo, tam. nat,

6. Corte transversal do mesmo.
E. A. sih-atica, Barb. Rod.
Uma folha, tam. nat.

ESX. I — Porte do Astrotaryom manaoense, Barb. Rod.

ESX. II— Maximiliana loxgirostrata, Barb. Rod.

1. Ápice de um foliolo, tam. nat.

2. Porção de um foliolo, idem.

3. Spatha, muito reduzida.

4. Ramo de flores, fêmeas e masculinas, tam. nat.
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5. Flòr masculina, tam. nat.

6. Flòr augmentada.
7. Gyiieceo abortivo muico augmeiítado.

8. Flor fêmea, tam. nat.

9. Pétala, tam. nat.

10. Calyce, idem.
11. Androceo abortivo, idem.

12. Corte transversal do ovário, idem.

13. Fructo, idem.

14. Corte vertical do mesmo

.

15. Corte transversal do mesmo.
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Palmae Aniazoneiisis iiovae

AUCTORE

J. Barbosa Rodrigues

Direct. Musci bot. Ama?.

ordo PALMAE HDdu

T.,.. OOCOINAE Man

,,,„.GEONOMA ,viiid.

Oeonoiua Beccariana Barb. Rod. {SertumPaimarxtm, MSS.{')
et in Herb. Mus. bot. Araaz. n. 154.) Caudex elatus gracilis caes-

pitosus 6-10 foliis contemporaneis; folia simplicia hifida utriíique 19-20

nervis, triangulari-falcata acuminata longé mucronata; spadix bre-

vissime pedunculatus laulti-ramosus, ramo inferiore ramiíicato, pe-

dúnculo brevi cylindraceo rachí duplo majore, ramis patentibus in-

curvatis ápice laeviter mucrouatis ; alveolis immersis in spira tristi-

chis ; flores fem . calyce trisepalo, sepalis oblongis concavis obtusis

marginibus argutè serratis, petalis connatis usque ad médium con-

cavis subacutis.

Caudices 4-10 contemporanei, 2-2"'50X0"',Ò06—0™,010 remote-annulati,

flavidi. i?'o?/« arcuato-patentia ; lamina 0"\õ\')<(f^,\\ lg.; nervií

utrinque elevatis. Spadicis pedúnculo 0^,035 lg.; rachis O^jOTO lg.;

ramis 10-contemporaneis 0"\20—O™,27 lg.

HAB. in silvis htcmidis ad ripas Rio Negro, p)'opéKuireru; prov. Ama-
zonas.

Olbs. Em Setembro de 1884, encontrei esta espécie semrtores ou fructos, tendo
alguns exemplares apenas os espadices perfeitos, porém seccos, pelo que não pude

(') lista obra que ainda se conserva maniiscripta, tem sido, comtudo, exposta em varias
Exposições Nacionaes, e contém íjuasi duzentas estampas coloridas, representando as partes
das plantas de tamanho natural, pelo que forma ura in-folio de (grande dimensão, que com-
prehende todas as minhas espécies noras.

NoTt DO .A.CTOR.
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oxamiuar sonão alguma? florei íominiuas, já com os ovários estragado?. Apezar
Sorôm (Fessa falta, que mais tanle compaiisarei, apresenta elia caractoros que a
istinguom do todas conhecidas ató lioje, em vista do que me apresso era apresentar

sua diagnose para nfio pordor o direito na prioridade da classificação. Dedico a
ao meu illustro amigo Eduardo Beccario, botânico florentino, a quem o mundo
scientiílco deve o coaliecimento das novas palm )iras da Malásia e das ilhis da Pa-
pua, publicadas em sua Molesta, traliaitio de grande valor sciontiflco o que revela
a maior erudição no autor

.

oea. DESMONCUS
,,,,^.

1. Desmoncus macrocarpus fBarb. Rod. loc. cit. n. 142.)
Caudex crassus validus scandens caespitosus foliis magnis approxima-
tis vestitus

; folia erecto- pateiitia longa,vagina et ochreà cylindraceà
aculeis setulosis nigris pungentibus a basi callosis densi obtectâ

; pe-
tiolo valido brevíssimo intus et extus aculeatissimo dorso convexo-an-
guloso, rachi aculeis setulosis nigris tecto, intus bifaciali-anguloso,
extus convexo, foliolis 4-5-jugis lanceolatis acutissimis suboppositis
V. sparsis ad basin aculeis nigris compactis armatis, nervura media
utrinque aculeis magnis armatâ, flagello valido inermi spinis 6-7
jugis magnis, spatha exterior brevis laevis, interior lanceolata mu-
cronata cculeis nigris erectis densè armata ; spadix longe peduncula-
tus erectus ramosus, pedúnculo usque ad rachis densè aculeatos, ra-
chis inerrais; rami 14-16 validi; flores ignotae. Drupa magna oblonga,
mesocarpio succulento putamine ósseo fusco.

Cavdex flexuosus 5-6 m. altus et 0'",025—0,0'"030indiara.ií'oha r",80
^I-^.Sõ Ig,. Flagellum 0''\62—0'" ,65 lg.. FoUola O^.IS—0'>'.28X
0'",03—O-^Oi lg. Spinae infimao 0"',020 lg., patentes v. reflexae.
AcM/e/ vaginam investiunt erecti, pungentes, acuti O"",002—O"",006
lg.,supra petiolum erecti compacti 0'",01—0"',02Ig.. Spatha interior
usque ad rachin 0",22X0",05 lg.. Spadix och.ve\s, inclusis. Pedun-
culus totus0"',23 lg., parte libera 0",07 lg.. Rami 0"",05—0",08 lg..

Dz-wpa oblonga in vértice brevíssimo apiculata O"",025x0"",015 Ig,,

rubra; mesocarpio flavo. Putamine 0"0,022X0'°011 lg.

HAB, in Brasília aequatoriali, in silois aboriginibus, ad flum, Yaua-
pery, qui in Rio Negro influit. Indii Makuchy vooant Uaiapé.
Fruct in Junio

.

Otos. Esta magnifica espécie, que forma grandes sequeiras, a que os Índios
vulgarmente denominan Yacitara, de Y-acê-ídra, o que prende os indivíduos, cresce
nos lugares húmidos, à margeu do rio Yauapery, e muitas vezes fica dentro d'agua,
subindo às arvores das margens, agarrada pelos ganchos de suas folhas. Os frnctos
são os maiores do género

.

Cabe-me aqui a dar uma ligeira noticia da vegetação do rio Yauapery e dos re-
sultados botânicos das escursõoi que n'elle fiz.

Incumbido, em Janeiro de 1884, pelo Governo Provincial do Amazonas, por conta
do Ministério da Agricultura, de pacificar umx tribu de selvagens que habitam o rio
Yauapery, afluente do Rio Negro, tribu que ha longos aunos, por suas correrias,
e malvadez, trazia em sobresaltoas povoaçõas do mesmo rio, dirigi-me em Março do
mesmo anno para esse porto, afim de desempenhar essa commissão.

Posto que i^ssa obra fosse unicamente humanitária e não scientifica, não deixei,
comtudo, de fazer alguns estudos todas as vezes que o tempo e as circumstancias
mo permittiam.
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Percorridas as margens pelos selvagens, igiiorando-se o logar de su'is habita-
ções, sabondo-se apenas que silenciosamente acjompanhavam, longe de olhares es-
tranhos, as cauòas que sulcavam as aguas, nilo podendo-se por isso navegar senão
pelo meio do rio, afastado das margens, sendo-se obrigado a dormir sobre as aguas,
chegando-se até a preparar comida dentro da própria canoa, não me foi possível
tentar uma só herborisação, iluraute minha primeira excursão, até o dia em que en-
contrei os selvagens pela primeira vez.

Contentava-rae e:n vêr as lianas suspensas e as arvores esmaltadas por flores

variegadas. Respeitava-as, entretanto, deixatido-asguird idas pela ponta das flechas
selvagens que imaginávamos exiitirem por to la a parte.

Depois do primeiro encontro, tendo tido depois n felicidade de paciticar os sel-
vagens da tribu, cujo nome, Krichand, até então era desconhecido no baixo Rio
Negro, ainda não me sobrava tempo para entregar-me á res herbaria.

Durante todo o dia, ou parte delle, rodeado de selvagens.em explicações diversas,
nada podia fazer. As horas que mo restavam serviam para descanso o restabeleci-
mento das forças perdidas no exercício barbnro de dansas forçadas, ao rigor do sol

em praias areuos.is.

Nas excursões que se seguiram, emquanto esperava os S3lvagens aproveitei o
tempo cori"endo asmattas, sem me afastar dos poucos conipanlieiros que liçavam de
guarda á canoa, sempre ao alcance da voz de chamada, não podendo afastar-me
para longe, j.i pelo receio que tinham os meus ijuando delles me separava, já para
não deixar de receberes selvagens logo que se approximavani. e tranquilisil-os
com minha presença.

Apezar disso, porém, consegui juntar umi coUeção não destituída de interesse.

Seria ella maior si a época da florescência me protegesse.
Infelizmente raras eram ontão as plantas ao alcince da mão que se apresentavam

floridas e difflcil se tornava a obtenção de outras, que, em grande altura, só se po-
deriam possuir cortando troncos a machado.

Reslringi-me, pois, àquillo quo as margens me offereciam, durante a passagem
e não pequena foi a messe, que constituo para a scienoia uma boa contribuição.

Voudar aqui, era rápido esboço, uma ideia das margens do rio e da vegetação que
as cobre.

O Yauapery corre em um valle de terrenos de alluvião moderna até algumas
léguas acima da foz, alluvião formada pelo antigo Rio Negro, cujo leito tem-se mo-
diflc ido pela grande diminuição d is aguas. Isto faz com que a vegetação seja toda
igual á desse rio e só se encontrem liorestas primitivas em uma ou outra ponta de
terra firme que se adianta para o rio.

Essas margens baixas que formam vargens e que se alagam pela repreza das
aguas que tudo destroem e onde não apparecem as madeiras reaes e só cresce uma
vegetação rasteira, são invadidas por gramíneas que, apossando-se dos terrenos,
osesterilisam.

Só mais tarde, quando a grande camada de restos putrefectos começa a formar
húmus, surgem hervas e arbustos que, transformando-se com o correr dos annos,
formam uma floresta baixa, intrincada pelos cipoáes de Banisteras, Ipomoeas. Jac-
quemontias, Allamaiidas, Bignonias e Sapindaceas que cobrem os galhos, fazendo de-

sapparecer a ramagem, matando muita vezes a arvore protectora e dando um
aspecto esquisito à paisagem que toma formas caprichosas de montanhas, columnas,
átrios e alpendres ae verdura trepadora.

Ahi vém-se as Cecropias ,o Salir Humbold iana, as S%Dtirtias, os Bombax (piriqui-

teira) as Eugenias, os Triplarií (tacliy), algumas Lucumas, as P/i()ííe)-ías(makukú).

as Tabír>iaemontaniís, as Guatterias e Rollinias, o Astrocaryun Jauary, o Bactris bi-

deníula, um ou outro Desmoncus, algumas Geononas, a Clitoria Amazonum e as Clu-

sias matadoras, quando a floresta vai adiantada em annos.
Elevando-se deste modo o terreno, solidificado pelas raizes onde se accumulam os

detritos que as aguas acarretam, começa a formação das terras altas onde appare-

cem as Melaslomaceas. Alchottieas, ArtaiUhes, Últonias e Piperomias; os Ttu/ds, Cássias

e Pipladenias e as Parkias, as Seringueiras, como as Hevea Spruceaivx, Brasiliensis

e Guyonensis que dão a tromma elástica ordinária, vendo-se comtudo a Hevea discolor

Muell.. que dá a verdaaeira Ijorracha.

Unindo-se esses terrenos à terrn firme, notamos a Pentaclethra filamentosa Mart.,

a Maximiliana regia, a Euterpe eJulis, a OEnocarput baccaba, as Qualeas, OS Orchi-

deas representada por vários géneros, os Philodendruiis, cujas raizes p '.ndem das ar-

vores, os Hyospathes, as Gcomotias pijchnostachi/s e acaule, em sociedade, e os Astro-

Cíiryuns mumbaca e gijmnacanthum

.
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As madeiras cujo cerne a mercenaria,as construcçOes e a industria reclaman, tém
como representante opào roxo (Pellogyne), nCopaifera, os Acrodiclidiuns, conheci-

dos por itaúbn, iis Nectandras e Aydendruns (louros e puchiris) e os Mespilodaphnes.

Torna-se notável a Boiaaç», (Oreodaphne Cayaneusis) , cujas folhas de um bello tom
argentado se destaca do verde escuro da folhagem.

As Leyuminosas, Laurinea^, Euphorbiaceas, Sapolaceas, Apocynaceas, Myrtaeeas,

etc, formam o docel da floresta, à ciija sombra crescem os Rubiaceas, as Marantas,

as Eelosis, as Voyrias, e uma multidão do pequenos arbustos, typos de diíTerentes

famílias, cuja enumeração seria longa,

Finalmente, encontrei pelas matas, representados por cinco espécies dos géneros

Couratm-i e Tecoma, 03 tauarys, cujo liber os naturaes aproveitam para mortalhas

de cigarros.
E' cnormo a riqueza vegetal dessa região, quer a tomemos pelo lado scientiflco,

quer pelo comiiíercial. Entretanto o trabalho não encontra compensação, om con-

sequência da distancia que separa os indivíduos. Havendo boas seringueiras,, co-

pahybeiras, pão cravo, etc, não existem seringaes, copahybaes, etc.

Ò trabalho nesso ponto poderá ser sempre bem recompensado, porém nunca
com a presteza e facilidade era geral exigidas.

Como recordação desses lugares que percorri, onde por vezes minha vila pe-

rigou, consigno nestas paginas não só a espécie acima, como outras que se acham
liistriliuidas por famílias diiTerentes.

». D. nemorosus (Barb. Rod. loc. cit.n.° i50. ) Caudex teuuis

cacspitosus longe scadens; folia gracil ia, vagina aculeatâ aculeis mi-

nimis erectis e basi gibbosis, conicis, ochreà denso aculeatâ aculeis

brunneis arguté setosis, petiolo minimo laeviter setoso costa super

angulosa subtus convexa aculeis incurvis e basi gibbosis conicis ar-

niata, foliolis suboppositis 4—jugis 1

—

2 aproximatis elliptico-lan-

ceolatis acuminato-cuspidatis, flagello sparsim aculeato aculeis unci-

iiatis basigibbosi spinisS—4 jugis e basi valida tumescente gi-acilibus

subulatis; spadix longe et incluse pedunculatus parte emersa quam
costa multo breviore 5—6 i^amosus, rachi gracili ramos ténues; spa-

tha exterior minutissime aculeatâ, interior longo vaginans, in basi

parve setulosa deinde in parte aperta usque ad apicem rostrato acu-

minata aculeis e basi gibbosi tenuibus rectis vel incurvis dense ar-

maía ; florura fem. calyx annularis truncatus tridentatus, corolla

triplo majora urceolata tridentata; ovarium corolla longe emergens

ampuUaceum stigmatibus recurvis; drupa minima coccinea.

Caudex 3—6 iti. altus, 0"005-0'",006 diam. ií'oha O-^.GO lg.: oclirea

O-a.OS— 0»,091g.; /oKoJaO^^.llõ—O-^.ieSXO-^.Olõ—O-^.OSOlg., su-

btus in nervura mediana aculeatâ, Spatha parte aperta O"», 166X0"!
0,20 lg. aculeis brunneis O^^.OOl—0"005 lg. arraata. Spadix omnino

laevis O",002 diam,, rachi 0°>,06 lg.

HAB in silvis ad ripas flum, Yauapery in Rio Negro. Florebat in 0-

clohri. Indii Makuchy vocant Kamuá.

Obs. Para um olhar pouco acostumado á observação minuciosa, esta espécie

seria tomada pelo D. phéngophyllus de Drude, que, era duvida, levou á synonimia

desta o meo D. oUjgacanihus, que se afasta de ambas. O phéngophyllus tem os aculeos

da vagina das folhas longas e erectos, quando os da espécie de que se trata são pe-

quenos filiformes, com a base gibbosa. Os foliolos daquella são alternos e os desta

inermes por pares, tendo a nervura media superiormente aculeada, na base e

inferiormente munida de 2-3 espinhos longos ; a spatha em uma tem os aculeos

erectos e iuourvos, em outra recurvos; ni minha espécie o espadice tem 4-8 ramos,
na do Drude 16-20.

Existem ainda outras differenças nas flores e nas bracteas. Entre o meu oUgacan-
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thus e a qu3 agora descravo, além Li forma da espalha que é dLffereate. Este ór-
gão n'aquellaé peaJente e nesta ere;to, como também é no phenyophyUus. O oliga-
canrtus tem os espinhos do paciolo g-.incheados (uacinatus) e os da vagina de 0'",01

—

0'°,02 de comprimento. Entre as três espécies ha differenças que as separam.

3. D. caespitosus (Barb. Roà.loc. cit.) Caudex tenuis scandens
caespitosus : folia longe vaginantia, vagina ia ochream aculeolis seii-

formibus brevibusbasibuijiacpassatis tectà, pjtiolo brevíssimo canali-

culato inernii, rachi supra plano subtus subanguloso aculeis uncifor-

mibus ad basin iucrassatis tecto, foliolis irregulariter jugatis 10—12
u trinque lanceolatis acuminatis marginibus undulatis basi attenua-

tis; spadix longe inclusas, pedúnculo erecto argaté aculeato, rachi

brevi inermi ramis 12-13 contemporaneis ad basin conipressis ; spa-

tha exterior inermis, interior late-lauceolata acuta densé argute acu-
leolata; florura raasc calyx tricuspidatus brevissimus, pétala lanceolata

acuta androcaeum pluries superantia, starainibus in filanientis brevis-

simis disco, insertis ; floruia feni. calyx aaaularis truncatus triden-

tatus, corolla urceolatatruacata caljcem quádruplo excedente ad
oram pilis ciliata; gyinnaeceum e corolla longe emergens stigmatibus

tridentatis

.

Caudex tenuis, 3—5 m. altus, O-^OOã—O^OOT in diam. . Peiiolum O" ,70

lg. , flagellum 0",31 lg., spinae 6-juga e inferiora foliosa. Spadicis
pedúnculo O'",29 lg.

,
parte libera 0'"05, spatha exterior laevi acumi-

nata interior O"* HXÔ^^.OS lg. . Flores lutei. Drupa, ignota.

HAB. in silois capoeiras in Serra do Rodeio, prov, Rio de Janeiro. Floret
in Decemb.

4. O. I»hilippiana. (Barb. Rod. l. cit. n. 212.) Caudex tenuis ;

folia gracilia vaginfi primitiva pauci aculeatà, aculeis basi incrassatis

patulis horridis petiolo brevíssimo vel sub-nuUo, rachi ad basin ca-

nalículato post bifaciali dorsaliter aculeato aculeis uncinatis basi gib-

bosís, foliolis oppositis aculeis dístitutis, 8-utrinque contemporaneis

linearí-lanceolatis acuminatis, flagello rachi aequalíter aculeato, acu-

leis e basi gibbosa uncinatis, spínis subulatis 5-jugis armato ; spadix

folíis quádruplo brevior 6-7 ramosus , spatha interiori linearí-lanceo-

lata raucronata aculeis minimis uncinatis e basi gibbosa pauci arraatà;

ílorum masc. calyx miaatissimas tridentatus, pétala lanceolata acu-

minatissima; fem. calyx tridentatus, corolla profunde tridentata

duplo majori. Drupa?

Caudex õ""—6"'lg.,0">006—0'"00S ia diam.. Folia O-^SO lg., foliolis

0"'r2—0^,20X0°'i016—0"032 aculeis nigris, minimis utrinque ar-

matis,

HAB. insiloishumidispropè'Sld.nko%, proo. Amazonas. Florebat men-
sibus Setembri. Yacitara in língua generali.

0\>s. A confrontação da espécie acima com as que jà se acham descriptas, pe-

los caracteres da diagnose snpra, me leva a consideral-a desconhecida da sciencia,

pelo que, como homenagem ao sábio amigo Director do Jardim Botânico d^ Santiago

do Chile, autor do CMalogus platitarum vasculurium Chilensiuin,o Dr Frederico Phi-

lippi, á elle a dedico.
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£S. D. macrodon (Barb. Rod. loc. cit. n. 6í4.)Caudex tenuis

;

folia gracilia, vagina et ochreà minute aculeis brunnei setiformibus
obtectis, petiolo sub nullo, rachi elongato aculeis minimis e basi

giblKisâ reflexis in acumen subtile nigrum productis hamatam excur-
rente.flagelio graoilinio rachi sub triplo minore versus apicem inermi,

spinis 3-jugis subulatis armato, foliolis irregulariter 7-8-jugatis pia-
nis lineari-lanceolatis longissime acumiiiatis et cuspidatis; spadix costa

duplo minor, spathà superior loiígè vaginans; aculeis in parte aperta
usque ad apicem e basi gibbosâ canescente brunneo-acuminatis reflexis

pungentibus dense armatà, rachi gracili ramos ténues 8-contempo-
raneis laxe et distiche exserentes inferioribus rachi triplo minoribus ;

floruni fem. calyx corollâ triplo minor annularis tridentatus, corolla

cupulliformi cónica tridentata dentibus elongatisdigitiformibus co-
rolla duplo minoribus stigma excedentibus; drupa globosa minima
coccinea.

CaudexS'^—5" lg. et 0"^003—O'"004 in diam . , caespitosus scaudens; Folia
0'",õO lg., rachi 0'",30 lg., flagello 0-",20 lg.; foliolis in acervos
suboppositis 1 -2, raro 3-4 jugis 0",10—0"'12X0'",010—O-^.OIS lg..

Spadix supra ochream O"", 12— O",24 lg., ranii 8- 10 exserentes 0'°,04

—0»,08, rachi o", 13—O", 17 lg.. Flores fem. 6-17 contemporanei
O^OOí—O™,003 lg. , in scrobiculis densis dispositi.

EAB . in dumetis ad marginibus lacús Yauary, propè Itakoatiara, m
flum. Amazonas, Florebat Octobri.

0\>». Entre as espécies Ettdesmoncus consignadas por Drude na Flora Brasi-
liensis, cujas espathas têm aculeis a basi gibbosa conicis induratis uncinatis hórrida,
divisão que comprehende os 2). polyacanthus Maví.

, phengopkyllus Dr., lepioclonos
Dr e seíosMS Mart . onde incluo o nemorosMs, o Philippiana eo oligocanthus , espé-
cies minhas já descriptas, não se encontra a de que trato que é bem caracterisada
pelos longos dentes da corolla que excedem o estigma. A armadura das vaginas, a
disposição dos foliolos e seu tamanho, o pouco comprimento do espique, o aspecto
geral, emflm, a separ^a de todas as espécies conhecidas. O nome especifico que pro-
ponho earacterisa a particularidade dos grandes dentes da corolla, semelhantes a
três dedos.

Gen GUILIELMA Mart

Cruilielma speciosa Mart. var. coccinnea Barb. Rod.
Enum. Palm. Nov. pag. 23; var. flava Barb. Rod. loc. cit.

pag. 23; Mart. Flor. Brás., pag. 363.

Var. ocliracea (Barb, Rod. toe. cíY. n° 505.) drupa oblonga ad ba-
sin truncata 0™,038X0"\036; cálix corolla persistentes, calycem an-
nuliformem corolla multo minorem marginibus irregulariter fissis,

basi drupae subconcava qua condictur corolla, epicarpio glabro lu-
cente flavo-ochraceo, mesocarpio amylaceo oleoso-fibroso flavescenti,

endocarpio sulirotundo marginibus poi'orum erectis fibris reticulato;
albumina córneo excavato; embryo cónico mínimo.

HAB. in silvis primáveis flum. Yauapery, m Rio Negro. Frticti matu-
rescunt April. Indii Krichaná vocant Tepirè.
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DestAS variedades do GuUielma speciosa Mart., as duas primeiras foram reconhe-
cidas e publicadas ni Fiom Brasiliensis . Addiciouo agora mais uma terceira que os
Índios líriclianàs cultivam para alimeutação, servindo-se delias cozidas, em massa
ou em vinho a que dão o nomí de uahiirô. O nome pupwxha que Martins pela pro-
nuncia alemã chama bubunha é uma corrupção de pipuj)i)ia ou pelle vermelha, cor de
fogo, de pir, pelle epiderme e pi/à, braza. A variedade mitis Dr. cultivada no Passeio
Publico do Rio de Janeiro, communicada pelo Sr. Glaziou é o typo do G. speciosa
Mart., que é a mais cultivada, apresentando por isso geralmente o espique sem
espinhos.

Todas as variedales crescem em soqueiras.

Gen. BACTRIS la^q.

1. Bactris Gastooiana (Barb. Rod. loc. cit. n. 362.) Caudex
brevissimus inerniis ; vagina aculeis minimis spai'sim vestitâ, petiolo

rachique aculeis loiígis subulatis armatis, foliolis utrinque bijugatis,

supremis latioribus ; spadix recurvos rachi breviore, spathà aculea-
tissimà ; drupa oblonga obovoidea magna glabra vértice acuto nigro-
purpurea.

Caudex solitariusO'",!—0"',2X0'%10—U"',12 lg., inferne nudus supernè
vaginis aculeatis obtectus, inermis. Folia ^y\*òo lg., 5-6-contenipo-
ranea, longe petiolata: peUolo 0"\-'>5 lg. tomento brunneo tecto, acu-
leis compressis nigris, horridi.s, subulatis, O"",03—O'",05 lg., l-õ-zo-
natis arniato ; rachi tonientoso, supra l)il'aciali, subtus plano, acu-
leis raagnis sparsim armato: foliolis niarginil)us aculeolatis, lineari-

falcatis, acuminatissimis 8-9 utrinque, bijugatis.jugis alternis inferio-

ribus sub orectis ;0"',27—0"',22X0"',0'2—U"',03) mediis patentibus,

(0"',24X0'",03S—0'",040) onínibus uninervis, supremis õ-nervosis
(0'°,27—O™,055—O'",075) nervis supra prominentibus in supremis ad
apicem aculeolatis. Sptlha exterior lineari lanceolata, acuta, bialata

badio tomentosa, inermi, 0"Sl0—0"12X0™,0M—0"\016 Ig ; interior

triplo major, arcuata, aculeis ater-brunneis minimis dens? armata,
acuminata. Spadix arcuatus, gracilis, pedúnculo badio - tomentoso in

apicem densé aculeato aculeis minimis, O'", 17X0"'.002 lg., rachi multo
minore crassiori, densiflori, Florum fem., post anthesiu caljx co-
roUa subaequalis urceolatus laaviter tridentatus inermis; corollâ ba-
dio lepidotâ, ovário aequali laeviter tridentata, ovarium ovatum,
basi attenuatum, glabrum. Drupa U"'.0o0 O'",014 lg., brevissimA
rostellata, umbonata ; epicarpio tenui, fibroso : putamine ósseo, fla-

vescenti, oblongo, ápice acuto, supra médium foraminibus evolventi-

bus fibrae plurimas cum mezocarpio cohaereutibus ; albumine solido,

córneo ; embri/o minimus, conicus.

HAB. t/i silvis primaecis propè Manàos, «d Cachoeira-grande . Fruct,
Decetnbri.

Ot»s. Pelos fructos e pelo porte esta espécie se approxinia muito do meu Bactris
oligocarpa, porém afista-se na disposição e forma dos foliolos, pela espalha interior
aculeada, e pelo pedúnculo do espadice curvo e acuieado.

Entre as espécies de espadices simples, que o sábio professor Drude, apresenta
na sua monographia publicada em 1882, não se encontra esta. Com este caracter
apenas onze espécies são conhecidas, pelo que vem mais esta mostrar qne a pro-
víncia do Amazonas é a que se orgulha de ter em seu seio maior numero do mem-
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bros cl'esta família, caractorisada por Linneo como sendo a dos príncipes da flora

universal. Devo dar a razfio da denominação ospeciflca que impuz a esti palmeira,

uma das mais elegantes e j)ropria para ornamintação do jardins e salões. Em 1886
horborisando eu e procurando alguma planta ornamental que podosse figurar na Ex-
posição de floricultura que, annualmento, lazeni Suas Altiizas Imperial e Real a Sra
D. Isabel 6 Sr. Conde d'Ku na cidade de Petrópolis, tive a ventura do encontrar
esta espacie, r spresentada por muitos exemplares, infelizmente só com fructos.

Transplantei um pé, que por não ter havido em 1887 a dita exposição, soem Maio de
1888 flg-urará. O facto de ter sido o achado motivado por um pedido do Sua Alteza
e de ter de tigurar ella em uma Exposição promovida pelos mesmos régios prote-

ctores da floricultura, e symbolisando as palmeiras o poder, a grandeza e a raa-
gestade, entendi dever deaominal-a Gastoniana, dedicando-a ao Augusto Príncipe
Gastão de Orleans, Esposo da mesma Imperial Senhora.

Í5í. O. K.riclianÉk (Barb. Rod. loo.cit. n.í52.) Caudex gracilis ca-

ospitosus aculeatus tomento tabacino tectus; folia 12-14 contempo-
rânea, vagina dorsaliter aculeatâ aculeis basi incrassata racurvis

tomento tabacino tectà, petiolo super aculeato sulcato rachi iiiermi

super bifaciali, foliolis inferioribus 2-jugatis lineari falcatisacumina-

tis longe cuspidatis superioribus connatis 9-nervatis furcatis lato-fal-

catis acuminatis orania marginibus arguté setulosis; spadix in ramis
4-partitus. Spatha aculeata aculeis brunneis.

Caudices 9—10 contemporaueis, l™—!"",40X0".010—O-^.Olõ subtuscica-

trices internodiorum aculeati, aculeis O'",010—O",025 lg. compressis.

brunneo-nigris, horridis. Folia O'",77—O"",78 lg. ,mginâ 0'"20, lg.,

subinermi; ioetiolo O™, 15 lg.; foliolis inferioribus O'",019—0'",022X
0'",30—0™,040 lg., parte cuspidata 0™10—0™,12 Ig,. superior O",

44X0", 12 lg., cum nervis supra elevatis ; spadix O™, 12 lg.

HAB. in silvis primaevis et humidis ad Rio Yauapery et ad ripas R io

Negro propè Kuireru.

Olbs . Quando, no mez de Setembro encontrei esta espécie, não vi um só exem-
plar florido ou com fructos; apenas encontrei espathas e espadices imperfeitos.

Apezar disso, porém, notando caracteres que a distinguem das espécies aescriptas

por Martins, Spruce, Trail e Drude, e, tendo-a por nova como tala diagnostico. Se-
gundo o exemplo do saudoso mestre o sábio Dr. Martins, que entre as Lauraceas deu
a varias espécies novas nomes de tribus salvagens, como os Sparantaiithelium

Borororum, Tupiniquinorum, Botucudorum "iprocedendo do mesmo modo Humboldt
que deu a uma Bignonea o nome de Carichanenses por tel-a encontrado em uma al-
deia de Índios Krichanás, nas margens do Orenoco, dei à de que se trata o nome de
Krichaná, não só por encontral-a na região dominada pelos selvagens desse nome,
como por empregarem elles, o espique d'esta palmeira nas hastes das flechas que
usam na pesca.

O', B. penicillata (Barb. Rod. loc.cit. n. 213.) Caudex 1—3 m.l
ad internodia aculeis complanatis nigris per acervos armatus

;
petio-

lus et vagina tomentosi aculeis brunneis complanatis dense armati,

foliolis irregulariter dispositis 2—5 utrinque in apicce lamina magna
bifidâ, lanceolatis—falcatis longe acuminatis; spatha exterior inermis,

interior lanceolata mucronata tomentosa aculeis brunneis penicillatis

arraata; spadix pedúnculo inermi v, arguté aculeato 6—8 ramosus
;

flores masc. calyce brevíssimo longe trifido, coroUa calyce duplo ma-
jore ; fem. ante antliesin calyce inermi tridentata duplo coroUâ majore
post triplo minore, corolla tridentata setulosa ante antliesin dupli-

minore calyce post triplo majore; drupa ignota.
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Cavdex caespitosus 1—3 met. lg., 0"010—0""18 in diam. , raraotè aanu-
latus aculeis O^^.OIO—O",035 Ig,. subulato-compressis, nigris ar-
matus, Folin 1 mct. lg. inaequaliter pinnatisecta, petiolo et vagina
0",40 lg. aculeis brunneis 0™,010X1"',025. retrospectantibus; rachi

inermi rara ad basiii aculeato : foliolis 0",20X0"',50, alternis, ad
basin oppositis, 0",04—0"'19 inter se distantiâ, foliolo sumrao
integro, 7—8 nervato, nervis supra salientibus. Spadijc patens,

denique niitans, O™,20— O"',22 lg., pedúnculo compresso, O"", IO
—O"', 12 Ig; rachi 0",020—0"»,022 lg. ; Spatha exterior O-", 10 lg., in-

terior 0™,26 Ig,, densèaculeata, aculeis bruiineis, compressis, peni-

cillatis, imbricatis. ii'Zores masc. densissime congregati fem. omnino
obvelantes, qui prioribus delapsis ramorum tertio inferiore apparent.

Drupa ?

HAB. in silvis aboríginibus ad igarapé da Cachoeira, prope Manáos,
prov. Amazonas, Florebat Ootobri,

-4. B. formosa (Barb. Rod. loc. cit n. 601.) Caudex solitário v.

raro 3—4 caespitosus tenuis pauci aculeatus fusco-tomentosus, vagina
atro-aculeatafusco-tomentosa; petiolus brunneus tomentosus inermis

loDge-cjlindraceus; foliolis linearibus concinnis acuminatis sub oppo-

siti utrinque 30 fere aequidistantibus secus nervos et margines in fa-

cie inferiore minutissime setosis ; spadix parvus pedúnculo deiisè

setoso inflexo patente ramis 2 densifloris ; spatha lauceolata mu-
cronata erecta densè aculeata; corolla fera. calyce minutíssimo
multo major densa hirto- setulosa tridentata, ovarium setulosum ;

drupa ?

Caudex tenuis annulatus, vaginis persistentibus denso aculeatis involu-

tus, fusco-tomentosus, aculeatus, aculeis rainimis appressis, 1—2"

X0'",012—0"015 lg., internodiis 0°',04--0">,006 lg.. Folia l"',201g.,

gracilia 3—4 contemporânea ; vagina O",] 6 lg. ad basin badio-flocoso-

tomentosa, aculeata, aculeis minimis appressis ; petiolo foliis majore,

O™,60 longo, inermi; i\achi 0,44 lg., supra minutissime brunneo-setu-
loso, subtus inermi foliola superiora minora, 0",12X0".006, media
et inferiora aequalia, 0'",2õX0"01 omnia lineari-lanceolata, acumina-
tissima, supra glabra, subtus in nervis setosa. Spadix parvus, 0",I

lg. , pedúnculo compresso, arcuato, densè setoso, ramis O",04—0'",05

lg., scrobiculato. Flores fem. virides, calyce minutíssimo, annuli-

formi, tridentato, inermi; coroUâ cylindraceâ densè sotosà, triden-

tata, urceolatâ. Drupam non vidi.

HAB. in ailvis primaevis ad Tarumá-miri, m Rio Negro, prov. Amazo-
nas. Floret Aprili

.

Obs. Forçadamente poderia identificar esta espécie com a minha B. syagroides

ou com a minha variechide da mesma a linearifolia, porque si, pelas folhas como
que se approxima, pelos aculeos da vagina e principalmente pelo numero de ramos
do espadice, semelhante ao do fí. cuspidata Mart., a afastam da syagroides, que os

conta de 5 a 8. A mesma disposição das folhas para quem conhece as plantas, pelo

vivo, a afasta muito de todas as espécies conhecidas já pelas formas e aspecto, jà pela

elegância que ostenta chamando a attenção de quem por ella passa, pelo que ap-
pliquei o nome especifico acima, que bem a distingue.
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Í5. O. Tarumaiienei» (Barij. Rod. loa. cil . n. -86>(7.) Acaulis :

folia longíssima, potiolo iiierini, vagina aculeatissiina, foliolis impari-

piíuiulalis pei' acervos dispusitis alternis lincai-iljus faloatislongissime

aciiminatis ; spadix spatlui atiuleatâ, rachi bn-vi ramos 33 contempo-

râneos ténues graciles quam ipsa majores densifloros exserente ; co-

rollà fem. calyce aequante aculeatu ; drupa subglobosa coccinea acu-

leolis nigris densa obtecta.

Pianía solitária. Folia2"\C)i) lg., patentia et sub-erecta, irrogulariter

pinnatisecta, foliolis per acervos dispositis alternis, 1—3—5 contem-

poraneis; petiolo vaginanto (vagina O'",40., aculois nigris, compressis

O"',01—0"',()4 lg. armatâ) iiiermi, cylindraceo, 0"',èo longo, rachi

inermi, trigonà r^',60 lg. , dorsaliter brunneà tomentosà, foiiolis e

basi conduplicatà, nervo médio supcrne prominente, infericribus

0,02"'X.0'",60 lg., linearibus,caudato-acuminatis, medianis 0'",20X<J"',

45 lg. acuminatissimis, terminalibus 5 conjunctis 0"',07X0"',40 lg.,

niarginibus inermis. Spadia- 0"'20—0'",22 lg,,spatha inieriorc 0°',

12X0"',04 lg., tomento brunneodonse obtectà, superiore ventricosâ,

nuicronatà, aculeis tenuibus, setiformibus. O",004—0"',005 lg.,

brunneis, densé obtectà, pedúnculo valido, cj-lindraceo 0"',008 in

diam., tomento brunneo et aculeis minimis dense obtecto, rachi brevi

0"',08 lg., ramos ténues flexuoso 0"',05X0"',010 lg., Flores masc.

non vidi; fem. vix 0'",0031g., calyce cupuliformi, laevi, obscuré tri-

dentato, corolla magnitudine; corollà capulari tridentatà, setis mini-

mis armatâ,germine oLlongo, ad basim setulifero, ápice stigmatifero.

Drupa globoso-turbinatâ, vértice depresso, diâmetro O"',012, peri-

carpio coccineo, aculeolato, aculeolis atris sparsim obtecto. mezocar-

pio pulposo albo, endocarpio ósseo, nigro.

HAB. insilvis primaevis ad Rio Tarumã, in Rio Negro, prov. Amazo-
nas. Floret et fructificat k-^vili.

Olbs. Sendo à primeira vista, pelos fructos, muito parecida com x B. accntho-

carpa. de Mart., afasta-se todavia em ser perfeitamente acaule, viver solitária,

terás foUias imparipinnuladas, o racbis inerme, os íoliolos glabros e inermes infe-

riormente, cm ter o pedúnculo do espadice muito aculeado, o cálice das flores fê-

meas igual á corolla o esta setosa, A' primeira vista, pelas espathas e pelos fructos

toma-se-a por uma íícnHí/íocai-pn, porém, examinada mais attentamente, encontram-

sedifferenças que a levam para longe da de Martius. O professor Dru le estabeleceu

para a espécie de Martins uma variedade, a, crispata da qual suppõe a niinha i?.

acanthocarpoides synonima, quando é espécie inteiramente nova e differente.

jà no habitus, já em todos os detalhes dos orgcãos appendiculares e repro-

ductores, tendo além disso tamijcn differente a côr dos fructos, amarellos e não ver-

melhos. Si o notável professor e director do Jardim Botânico de Dresda visse os

exemplares vivos jamais entraria em duvidas. Não levo a considerar qualquer varie-

dade, baseado em pequenos detalhes, como espécie, pjlo gosto de multiplicar e crear

novidades
;
pelo contrario, restrinjo muito, considerando mesmo o que para muitos

é espécie como simple variedades. Não .acompanhando a doutrina evolucionista, se-

ria considerado retrogrado, mas como Linneo ainda digo : Species tot sunt cliversae.

quod cliversae abintio creavit infinitum ens, O que considero espécie é sempre a que se

reproduz com os mesmos caracteres qualquer quo seja o terreno, qualquer que seja

a latitude. Apresentando esta nova espécie, aproveito a occasião para reivindicar

aqui ainda uma vez a espécie minha acanthocarpoides, do que é muito distincta.

6. B. bifída Mart. Palm. Brás. 105 tah. 73 C; Kunth Enum.
plant. III. pag. 265.; Spruce Palm. Ainaz. 150 ; Trail in Jonrn. of
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Boi. 1877, pag. 41; T)v\iáQ Flor. Brax. vol. III. pars II. piq,
322 u. 2.

Spatha exterior lanceolata ncuta tomentosa 0'°,140X0'",17, glabra, inte-

rior incurva lanceolata badio tomentosa aculeis brunneis tenuibus in-

curris obtecía et illis triplo major ; flores masc, plurimi densé con-

gregati, fem, omnino obvelantes qui prioribus delapsis racheos in di-

niideo inforiori apparent, cal^vce masc. trifido laciniis triangulari-

bus acuminatis, petalà subtriangulatà acutà v. obtusa, staminibus
inclusis, fem. calyce urceoluto anguloso argutè tridentato, corolià

ovatà tridentatà calycis longitudine tomentosa-spinescente, ovário
corollâ pauUo majore ovato arguté et sparsè spiuescente,

HAB. in si/ivis Rio Negro, propè Yanauary, in Manàos. P/'Of. Amazonas.
Florehat Nocembri.

Ot)s. Não descrevo -Vesta espécie senão as espathas e as floies, qi:e, tendo es-
capado á observação do Dr. von Martius, fizeram com que a descripção da palmeira
ficasse incompleta. Este sábio disse flores et fpatha non observaíi. O Dr. Spruce, que
depois do venerando palmagrapho descreveu outras palmeiras amazonenses, tra-
tando da espécie em questão, apenas ligeiramente trata do calyce e de coroUa persis-

tente? no fruclj, por não ter tido occisião do vèr as flores. Posteriormente o Dr. Ja-
mes Trail, que encontrou duas variedades da mesma espécie, o que é vulgar no
mesmo terreno, também não descreveu as flores, pelo que na monogranhia das Pal-
meiras que faz parte da Flora Brusiliensis, escripta pelo Dr. Oscar Urutle, este sábio
professor nada disse em relação aos órgãos reproductivos. Felizmente encontrei a
espécie com flores, o que me permittiu completar a descripção. Por isso aqui ;>

menciono.

Gen. ASTROCARYUM Merer.

Muito antes de ser publicada a Monoijraphia das Palmeiras do sábio Dr. Drude,
que sahiu á luz em Maio de 1882 e que vem na parte II do volume III da Flora
Brasilietisis, .já eu tinha estabelecido para este género três secções, tanto que, em
14 de Julho (ie 1879, mostrando o manuscripto das minhas palmeiras, assim como
as estampas coloridas que representam de tamanho natural as diversas partes da
planta, à Sua Alteza o illustrado Príncipe D. Fernando de Saxe Coburgo, actual

Rei da Bulgária e ao sábio Dr Wawra von Fernsee, botânico notável e medico do
infeliz imperador Maximiliano, do México, por cccasião de uma visita particular

com que mehoararam nesse dia, fazendo eu algumas considerações sobre o género,
apresentei-lhes a minha subdivisão, que é a que adiante apresento, por mo parecer

mais pratica.

Vejo agora quanta razão tive para isso, porqumto o mesmo professor Drude.

subdividindo o género, achou-se de accordo quando tomou para a sua sul)divisão o

principal caracter que eu havia tomado.
Dividiu Drude o género em 4 secções ás quaes deu os nomes vulgares de espécies

typicas, as mesmas que tomei para typos das minhas, e que facilmente torna as espé-

cies reconhecidas por aquelles que praticamente as conhecem. Denominou-as: Mitm-

baca, Ayri, Tucumá e .Vn/y&o. Minha subdivisão encontrar-se-ha mais adiante.

F.ntretanto, a ultima secção <le Drude não tem razão de ser, porque as espécies

acaií/s Mart. e caiidescers Barh. Rod., pertencem â sua secção Titcumâ e á minha
Leiocarpeae, e a terceira, a humilis, deWallace, está fora do quadro, por ser a Bac-
tris acanihocarpa Mart., vulgarmente conhecida no Pará por Yuruparij Yu espinhos

do diabo.
Não coniprehendo no meu quadro o pUcatum e o segregatui», por serem da

Guyana, nem o mimís por ser simples variedade do RodrigiiesU.

Eis minhas palavras, depois de algumas considerações sobre as espalhas, estigmas
6 an Iroceo abortivo das flores femininas :
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« Estudando este i;enero, tros divisões naturaes se me apresentaram sempre
com raracteres que poderiam estatielecer três ^eneros diíTerentos.Kntretanto, apro-
veitei-os para uma simples sulidivisão. Quem compara o A. MumbacaMiwt., o ver-
dadeiro fructí) ou noz estrellcda (asTfov estroUa o Kcípuov, noz), do Meyer, com um
A Yauary Mart., ou com o A. Ayri Mart., encontra logo, sem fallar dos caracteres
das dores, dilTcrenças muito notáveis, não só no fácies, como nos fructos. O pri-

meiro tom o pericarpo dehiscente, o segundo indeiíiscente o sotuloso, e o ultimo
glabro o luzidio. Essas diíferenças bastante sensíveis me levaram a estabelecer um
quadro aualytico, que comprchende todas as espécies brazileiras, quadro baseado nas
íiores femininas e nos fructos. Eil-o :

Tabula analytica specierum generis

ASTROCARYl

I. ASTROCARPEAE. Flores feminei solitarii, calyce et coroUà densè aculeatis. Fruc-
tus parvus, stylo longo et persistente, pericarpio dehiscente in lacinias irregu-
lariter diviso et endocarpium submittente.

a. Epicarpio inernii.

Calyce annuliformi et corollà urceolatà.
Andi'oceo abortato libero.

Drupa ovatâ miniata A. aculeatum Meyer,
— obovatâ, aurantiacà A. Mumbaca Mart.
— oblonga coccineà A. gynacathum Mart

.

p. Epicarpio aculeato.

Calyce et corollà tridentatis.

Androceo abortato corollà adnato
Drupa oblonga, coccineà A. Rodriguesii Trail.
— — aurantiacà A. acanihopodium Barb. Rod

II. AcANTHocARPEAE. Flores feminei solitarii, corollà aculeatâ. Fructus magnos,
pericarpio indehiscente, tomentoso, setuloso, setuloso ant spinescente, raro
inermi

a. Epicarpio rostrato lignoso, setuloso aut spinescente.

Drupa obovatà, vinoso-fuscà, setulis castaneis.. A. Ayri Mart.
— turbinatà, fuscescente, — nigris A. farinosum Barb. Rod.
— — ,rubiginosà — ~ A. socíaZe Barb. Rod.
— —

^ , fuscescente, — brunneis. .. A. Yauaperyense Barbe Rod.
— obovatà; — — nigris. .. , A. rostratum Hook
— oblonga, flavo-fuscescente, setulis nigris. . A. Paramaca Mart.
— pyriformi, dense setosa aculeatâ A. horridum Barb. Rod.

p. Epicarpio tenui, setuloso; mesocarpio carnoso-mucilarjinoso

.

Drnpà pyriformi, compresà, miniatà A. Murumuru Mart

.

Y. Epicwpio tenui, inermi; mesocarpio carnoso-mucilaginoso

.

Drupa elongato-pyriformi, aurantiacà A. Chonta Mart.

III. Leiocarpeae. Flores feminei 2—5 contemporanei; calyce glabro coroUa acu-
leatâ aut inermi . Fructus parvus, pericarpio inermi, lucente.

a. Epicarpio lignoso.

Drupa obovato-globosà, luteà , A. Yauary Mart.
— subglobosà V. subovatà,tiavescente viridi. A. acaule Mart.
— obovatâ, subcoccineà A. Caudescens Barb. Rod.
— ovato-subglobosà, flavo aurantiacà A. Huaimi Mart.
— obovato-rostratâ, virescenti A. campestre Mart.
— ovatà-miniatà A. vulgare Mart

.

— obovatà pyramidato-rostellatà A. \Veddelii Dr.
— ovatâ conico-rostratà, flavo virescenti A. pigmaeum Dr.
— obovatà rostellatà A. Manaoense Barb. Rod.

3. Mesocarpio lignoso, mucilaginoso.
Drupa oblonga, flavescente A, Tvcumà Mart.— globosâ, aurantiacà A. Princeps Barb . Rod.
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sect. ACANTHOCARPEAE Barb. Rod.

1. A.8trocaryunn Yauaperyense (Barb. Rod. Sert. Palm.
Herh. Mus. Bot. Amaz. N, 141.) Caudex speciosus loagissimè acu-

leatus; folia patentia v. erecto-patentia 12-14 contemporânea aequa-

liter pinnatisecta concinna, petiolo basi persistenti cvliiidraceo cana-

liculato densè aculeato, rachi aaticé bifaciali aculeata posticé convexa

longe aculeatafoliolis oppositis v.sub oppositis 132 utrinque inaequa-

liter acuminatis, facie inferiore albo toraentosa marginibus aculeolis

pai'vishinc iude ciliati; spatha interior compacto-aculeatissima acu-

leis ater-brunneis minimis ; drupa turbinata fusca aculeata.

Caudex solitarius 10"»,— 12'",X0"'1^ alto. Folia 8 m. lg., vagina et pe-

tiolo g-^.ÕO,; foliolis majoribus l"",40X0"",075 lg., Spatha interior l"",

25 lg.

E.AB, in silois hwnidis flum. Yauapery, ad Rio Negro. Prov. Amazo-
nas. Indii Krichanás vocant Kaikumanà

Otos. Espero mais tarde dar uma deseripção detalhada desta espécie que ô uma
das mais elegantes, já pelo porte altaneiro, y\ pela disposição ilas folhas lougas, de
um verdõ negro na parte superior e hrancas \v.\. inferior.

!8. A. sociale (Barb. Rod. loc. cil. n. 567.) Acaule, 6 foliis

erecto-patentibus-aequaliter pinnatisectisconcinnis, petiolo longo cy-

lindraceo refuscenti-tomentoso in dorso aculeis validissirais congre-

gatis nitidearmato, rachi pauci sparsé aculeata foliolis linearibus acu-

tis-ruminatis secus marginis laeribus in facie inferiore tomento albido

adspersis ; spadix inter folia erupens erectus, pedúnculo aculeato ru-

benti-taraentoso, spatha densé aculeata ; drupa magna turbinata acu-

leata rostrata.

Folia 6—7 contemporânea, 4'",50—Õ"", lg.; petiolus l'",50 lg., aculeatus

aculeis in grege annulari, mediis longissimis, O^^.Oõ—O^OôXO^.OOS
lg. ad basin versus margines zonis sensim decrecentibus ; foliola li-

nearia, plicata, utrinque 60, intervallibus ad basin latioribus et an-

gustioribus ad apicem inferiora 0'",71X0'",013, media 0"",70X0'",030,
superiora 0'",43X0'"5020,terminalia 4—6 in lamina conjuncta, angulo

10°, nervo médio superne argute prominente, inferne prominente,

nervis lateralibus 3—5 utrinque plicas folioli referentibus. Spadix
O-^.OOlg.; rac/íí 0™,07—O^^.OS; spa//iâ 0^30—0-",35 lg. lanceolatâ,

acuminatâ densé aculeata. Flores fem. O'",008 lg. calyce coroUâ ma-

jore, aculeato, tridentato; corollâ tomentosâ, setulis minutissimis ap-

pressis armatà; ovaria cónico, tomentoso, setulis minutissimis, ap-

pressis armato. Drupa turbinata 0'",05X0'".035 alt, ad basin indu-

viis0"',018 lg. setulosis; epicarpio fusco tomentoso, setulis minimis

appressis armato; OTeí(?ca>'p/y pulposo, luteo; e/íd-jcarp/o O"" ,033X
0"'027 lg., ósseo, ater-fusco O",002—O™,003 crasso; albumine covtiqo ,

excavato. Etnhryo minimus, oblongus.

HAB. in silois aboriginibus ad igarapé Tarumá-mirí, in Rio Negro,

pvov. Amazonas. Murumurú indianorurii

.
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Otoa. Esta espocio afasta-.s3 do mou .1. fari/tosion em sor acaule, ter o nu-
moro (lo follias menor, os foliolo.s tambom manoroí o som aculeos nas margens, o

pixlunculo do ospadico menor e menos aculeado, a esi)atlia com as cerdas menos
duras e com o aspecto do pêllo do um animal, e oiii ter os fructos menores. Os indí-

genas, oom os grelos tecem cliapéos que, deiiois de seccos, tomam côr vermelha, co-

mo se fossem tintos. Vive socialmeuto.

3. A., lion-itlum . (Barb. Rod. loc. dl. N. 720.) Caudex spe-

ciosus inermis foliis erecto-patentibus aequaliter, pinnatisectis con-

ciiinis, petiolo costâque lionidi aculealissimis tomento destitutis,

foiiolis acqiiidistantibus aproximatis lineari-acumiuatis acumine
praemorso in facie iiiferiore albidis ( et intra tomentum sparsim

microscópico setiferis ) secu.s margines remote aculeatis. Spadix

erectus longe pedunculatus pedúnculo cornoo aculeis longis vali-

dis ad apicem contortis hórrido, rachi ramus plurimos exserente

inermi, spathâ inferiore setis fuscis denso velutina iit pellem ani-

malis referat, superiore duplo majore lanceolatà ad basin pilis tristis

ad médium setis ater-brunneis denso vestità, apicem versus aculeis

ater brunneis contortis flocoosis armatâ; flores fem. longe bracteati

ovoidci stigmatibus emergentibus, cal3'ce tridentato dense setuloso

corollam aeque denso setulosam includente, androeceo rudimentario

annuliformi, germine ovatoattenuato; drupaepyriformes dense seto-

aculeatae in vértice conico-rostratae, (putamine obeonico e basi

acutâ.

Caudex 2—6 m. alt. et O'", 150— O'",200 in diam., annulis perminentibus,

internodiis congestis, inermis. Folia 10— 12 contemporânea 3 m.
lg., petiolo O",90 lg. aculeis validis O"',05—0,30 lg., hórrido, costa

minus aculeatâ; foliola utrinque 60—80, inferiora O"',04X0'°,02 lg.,

media 0"',85X0"\035 lg., superiora 0'",30X0'",13'" Ig,, 3—4 con-

juncta nervo médium utrinque prominente. .S'pad;> 0'",80—0"',951g.,

pedúnculo tereti compresso O'", 10—O'",50X0"",03 —O", 035 lg., ad

basin tomento cárneo obtecto, inermi versus rachin aculeatissimo,

aculeis nigris, contortis,0"',02—0,™03 lg., ad basin carneolanatis,

pungentibus, patentibus; rachis 0",181g., inermis multiramosus, ra-

mos densíssimo confertos erectos cum flore fem., basilari solitário, in-

feriores breviores (0"\08— 0",09 lg.,) deinde longiores (0"\12—0"",13

lg.) cum pedicelo 0™,02—0™.0Õ lg.; Spalha exteriora 0'%40XO"\10
lg., utrinque dense setulosa, interiora marcida 0'",60X0'",1C lg..

Flores masc. nonvidi. Flores íem., 0"015X0'".008 lg., cahjce co-

rollâ aequante, tridentato, dense setulis contortis armato; corolla

laeviter tridentata, setulis contortis aeque armata; cum androceo ru-

dimentario subtridentato cohaerentibus , ovário incurvo, sub cónico,

setis apressis armato . ZJrwpa O",06X0",035 lg., aculeis ater-brunneis

pungentibus armata, mezocarpio flavo; endocarpio 0",46XÚ'"027
Ig

. , ater-fusco, O™,002 crasso, albumiiie córneo, excavato . Embryo
oblongas.

HAB. in silvis primaems siccioribus ad Rio .Javary. Uanapo w

Uikungo incolarum Fruct. Dec.

Obs. Subindo-se o rio Javary, antigo Vauary, uassaudo-se a quarta corre-
deira, que apparece no tempo da rasante antes de se cnegar ao seuaffluente Uirary
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encontram-se nas terras firmes e elevadas quer da margem brazileira quer da pe-

ruana esta magnilica palmeira.
Não attinge a altura da Chambira ou Tucum o seu congénere Astr. vulgare,

porém apresenta a sua fronda magestosa sahindo por entre os galhos das outras ar-

vores, mostrando os seus cachos de friictos compactos, ouriçados de aculeos pungen-
tes que ferem o incauto que d'ellei lança mão.

Confrontando esta espécie com as já conhecidas não encontro nenhuma que com
ella se identifique, porquanto, mesmo o A. pUcatwn de Drude, que mais se approxi-
ma, offerece caracteres que a afastam muito.

Considero-a não deseripta e nova para a scieucia, pelo que como tal aqui a pu-
blico.

Secl. LEIOCARPBAE ISarb. Rod.

-^. A. Maiiaoense (Barb. Rod. loc. cit. N. 701.) Acaulis v.

deiiressus inter anmilos deiise aculois validis liorridu.'^, foliis longe

vaginantibus arcuato patentibus-5 serialis dispositis, petiolo costâ-

que aculiatissimis, íbliolis 3—O natini irrogulariter dispositis iii

facie inferiore pallidis liiiearibus oblique acumiuatis. Spadix nia-

ximus multiramosos. Spathâ iateriora caduca inciirvà acuininatâ

aculeolis setiformibus arniaiâ ad apiceni horridissimà, rachi albo to-

meiítosa ramos plurimos dease exsereate nutantes longe bracteatos;

flores fem. in parte iiiieriore 3-4 bracteis cuspidatis suffulti ovoidei,

ovarium in stjlum longe conicum angustatum exsereas, androcei

rudimentarii annulo crasso impresso lirevissimc 0-dentato. Drupa
ex induviis obovoidea in vértice rostellata.

í7aMCÍej;, si adest, 2"',20X0"',22 alt., zonis O'", 16 latis aculeorum dense

congestorum fereO'",I5 lg., obtectus. Folia 5'", 50 G'" lg., vagina

petiolo costàque aculeis nigris O"', 01—O'", 16 horridis armatis, petio-

lus 1"\55 lg. subcylindraceus aculeatissinius; foliola utrinque 100

—

120 in greges .3—O aproximata, inferiora 0"',S0X0'",30, medial'",

35X0".55, superiora O",23X0™,015 superne nitida, in facie inferioro

pallidiora, subtileter striata, aculeis marginibus fere O'", 001—O",002

lg., remote insortes. Spad/x' erectus, 1"',40 Ig.et longior, pedúnculo

cylindraceo, 0'",80—-0"',90+0"',045—0"',.50 lg. brunneo tomentoso,

acculeis erecto-patentibus usque ad 0™,02 lg., cuni minoribus

mixtis nitide atris per zonas consociatis vostito; racbi inermi, albo-

tomentoso, 0"',60X0"',70 lg., Spat/iâ interiore lanceolatâ, ad basin

attenuatà, mucronatâ, incurvà, aculeis nigris O'", 001—O'",06 Ig,

dense hórrida armatà. Flores masc, non vidi, fem. turbinati fere O'",

015 lg., bracteâ cuspidatS, caí.yce urceolato tridentato, setis mini-

mis appressis, corolla majore; corollàtomentosa., setulis miaimis ap-

appressis armata, tridentata, marginibus ciliata; ovário longe cónico,

albo tomentoso, sub inermi; androecae rudimentario laeviter triden-

tato. Drupa? endocarpio 0"',037X0"',029 lg. ósseo, subnigro, 0'"005

crasso: albumine solido; cmbryone minimo, cylindrico.

HAB. in Manàos ad Rio Negro, prov, Amazonas. íncola Tukumá-y uaçu
nonoiípaní. Floreb. Oclobri.

voL. I 14
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Com o uome de Tukumá-y, isto é, tukumá paquono, existem na província do
Pará o il(5 Amazonas, alg^umas varieiladeá do Astrocaryuui acaule de Martius, algu-
mas, principalmento a dos terrenas arenosos, cujos indlvidiios são sempre aoaules e
muito pequenos, o outros dos terrenos húmidos e argillosos, que também aeaules,
comtudo tomam grande proporção, vindo com o correr dos annos a terem urn pequeno
tronco.

lira gerai estes teem as folhas muito crespus, porém os cachos são sempre iguaes
e os fructos que, sempre, são pequenos, não são comestiveis por terem o mezocarpio
íllioso e seco.

Confundido com tukuniás-y encontrei a espécie acima, conhecida pelos indígenas
por Tttkaniã-ij-uaçu, nomo dado pelo tamanho ilos fructos, que são muito grandes.

Não Sisudo propriamente acaule, iiorqiio com o c ^rrer de muitos annos,"mais de
vinte, apresenta um e.s|iiquo, comtudo nos primeiros tempos de seu viver tem o ha-
Ijitus do tuliuma-y e d'alii vem a denominação indígena.

Posto que habitus seja o d'essa espécie, comtudo apresenta ciiracteres nas
folhas, flores, fi'uctos, que o tornam bem distinoto.

Os fructos assemolham-se aos do tuhunia tiaçu (Astr. princeps. Barb. Rod.) e
são muito saliorosos, pelo que os naturaes muito os estimam.

Infelizmente cora a devastação que vae destruindo todas as florestas, esta es-
pécie vae desappirecendo, porque sendo acaule, não ó respeitada pela fouce destrui-
dora, como d'olla escaparam algumas lie espiquo.

Considerando-a nova aqui a apresmto á consideração dos sábios.
Torn\-se notável esta espécie pel i disposição das folhas em cinco ordens muito

regulares.

S. A. pi>iiiceps (Barb. Rod. Enum. Palm. noo. pag. 22 ; Rev.
Horl. n. 2. pag. 25; Garãn. Cltronicle, Apr. 1 1876, 'pag. 442;
Kevtihove Lespalmiers, pag. 242; Mar t. Flor. Brás. pag. 387,
n. 26, Tah. LXXXI, fig. IV.)

Var. a. aui*antiacum Barb. Rod. Sert. Palm. mas. Drupa pyriformis
vértice rotundato piramidato- rostellato 0™,0õ0X0"'>033; caljx pauUò
corollâ majore ; epicarpio tenuissinii viridi-flavesceiíti laevi striato-

rimoso punctato, mezocarpio carnoso auraiitiaco efibroso dulci O™,008
endocarpio ósseo ater-brunueo obovoideo basi acuto 0'",002 albumine
córneo paiiUó excavato 0™,006.

Indii eam vocànt Tukumá Piririka.

Var. p. flavuni Barb. Rod. loc. cit. Drupa globosa compressa ápice
rotundato piramidato-rostellata, calyx multo majore corolla 0"\050

X0"',045 epicarpio TÍridi tenui laevi; mesocarpio carnoso flavo insí-

pido O'",004, endocarpio ósseo ater-brunneo globoso compresso basi

obtuso O"',004 ; albumine córneo excavato O'",006.

Indii eam vocant Tukumá uaçú rana.

Var y. ~vitellinuiii Barb. Rod. loc. cit. Drupa oblonga v. globosa

ápice piramidato longe rostellata; calyx sub duplo corollae longitu-

dine O"',040X0™,036, epicarpio ochraceo badio maculato tenuissimi,

mesocarpio carnoso vitellino O'",003 endocarpio ósseo ater-brunneo
globuloso O"",003—O'",004; albumine córneo paulò eucavato O'",005
—0"\007.

Indii eam, vocant Tukumá purupurú

.

Var 8. sulpliiireum Barb . Rod. loc. cit. Drupa oblongo-globulosa
ápice brevi rostellata, calyx corollae longitudine 46X42, epicarpio

alboviridi paullò rimoso, mesocarpio sulphureo dulci 0'",004 globu-
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loso basi acutissimo ater-bruniieo ; albumine córneo excavato 0"\005
O",007

Indii eam vocant Tucumà arara.

HAB. m «7ws Rio Negro, propè Manáos, mp'/'oi-. Amazonas. Fructifi-
cat Jun. vel -hcl.

Otos. Todas essas yatiedades crescem nas mattas de nova ap[iaiição (capoeiras)
e nos terrenos cultivados da cidade de Manáos, sempre isoladas, não attiag^indo o
porte da espécie typica, que cresce nas immediaçõ-'s de Villa Bella da Imperatriz, hoje
Parintim. O habito é inteiramente i.,'ual, havendo differenças apenas nos fructos.
Poder-se-hiam estabelecer quatro espécies como o Dr. Drudo o fez involuntariamente
com o Astrocaryiiin tttcunv' Mart. creando uma nova o A. ttinimaoidcs que não é mais
que a espécie de Martius cultivada no Passeio Publico do Rio de Janeiro, cia qual o
Sr. Glaziou, que não conhece a natureza viva da espécie de Martius, enviou amos-
tras a Drude. Estudando-as ambas, comparei-as e encontrei differença influenciada
somente pela cultura. O Astroca^-yum princeps, vulg^armente coidiecido por tuhuinà
uaçn, apresenta variedades que não escaparam á observação dos selvagens que as
distinguem por nomes apropriados e característicos tirados dos fructos. Assim o
A. aurantiacum é chamado Itdium''. piririka, que significa o tahuinã que se abre ou cuja
pelle (epicarpo) se femle ou se rompe ; o oiiellinum é o pitrupurU, isto é, o manchado
maculado, o sulphjtrevm, o arara, porque a côr do mesocarpo é, a da arara amarella
scientiiic;\mente conliecida por <jí-« araunu. Todos esses fructos são procurados pelos
naturaes, que muito os apreciam, comendo-os com farinha. O mesocarpo é polposo e
oleoso.

O.a. ACROCOMIA Mart.

Acrocomia micrccarpaBarb. Rod. l. c/t. n. 569.Caudex ex-
celsus cjlindricus vaginis petiolorumque basibus dum novus obtoctus
post internodiis paullò aculeatis annulis approximatis; folia multa
contemporânea cernua crispata ad petiolos et rachi aculeis atris hor-
ridis sparsim armata donsè toraento fusco ad basin obtecta ; foliolis op-
positis irregulariter dispositis subtus pallidioribus v. glancis laevibns
linearibus acutis ; spadix raaximus nutans, spathâ lignosâ lanceolatá

rostratâ tomento denso fusco tectà; drupa mínima globosa laeviter

puberula monosperma olivaceo-flavescens

.

Caudex 5"". I0\0''\2õ—O"',30 altas. Folia multi contemporânea, 3"',50

— 4'", lg. , in comam densam crispatam congesta
; petiolo l'",45 lg.,

supra concavo, sulitus convexo, supra plana aculeis erectis armato
O'",01—0",09 lg., rachi ad basin subtus convexa lateraliter concava,
apicem subtus convexa, sopra carinata; foliola regulariter et equidis-

tante disposita, inferiora0'",50X0'",006 lg., media0'",60X0"\0261g.
superiora O'",20X0"',05 lg., 124 utrinque. 5pa<fta exteriora mihi igno-

ta; iuteriora 1"',X0"'. 18—0"\28; spadix 0"',30— 1" lg., pedunculi
comprossi, tomento albo obtecti, recurvi, 0™,40 lg., aculeati, aculeis

nigris, compressi, 0'",01 —O'",02 armati; i'acliis 0™,4 lg. ramos 300

—

400 contemporaneis 0"\20—O'" ,25 longos, incluso eorum pedicello

0"\03—0^,04 lg., mutua pressione angulatos, 0"\004—0"',005 in

àmw. Flores ma.%c. 0"',006—0'",007 lg., calyce quam corolla 7-plo

breviore, sepalis laaceolatis, acutis; petalis lanceolatis, subacutis,

ápice cuculatis ; antheris excertis; germinodio mínimo oblongo, trí-

fido. Flores iem. recti v. purum obliqui 0"',009 lg., 3—6 contem-
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poraueis; calyce corollú triplo minore sepaliti subrenifurniis; putalis

convolutis, lati-renifonniljus, acutis, imbricatis, cum androceo rudi-

mcntalis urcisolatosex dontatocohaurentiljus; uourio cónico puberulo,

sepalis paulb» majore. Brupa globulosa, compressa, in vértice bre-

víssimo niucronulata, 0"',Oi')XÒ"',-''^lg , epicarpio cartilagineo, 0"',001

crasso, mesocarpio miniato, gommoso-pulposo, 0"',0U5 crasso, endo-
carpio ósseo,0"',018—O'",020 diam. et 0"',003 crasso; a/&i('mme solido;

emhrijo oblongo-cylindricus.

IIAB. in Rio Urubu, prope Çaraká in prov. Amaz. Flor Jan. Frncl.
April. Mobkayá-y in língua generali.

Olbs- Entro as Acroco»n'íí.s- conhecidas, que não passam de tre», a espécie em
questão é hoje muito rara e apenas quatro exemplares conheço em uma só locali-

dade do Amazonas, no dislricto de Silves, no logar denominado « Enseada» próximo
íi foz do rio Urubu. Pelas folhas, ospatha, flores e fructos distingue-se hem esta
espécie das quo desde minha i'iíímcia conheço do R;o de Janeiro, Minas Geraes e Per-
nambuco, onde o vulgo as distingue pelos nomes de Coco de catarrko e Makaúba ou
Mahayba e Mokai/ii.

A propósito do primeiro d'estes nomes, cumpre-me aqui esclarecer um engano
do professor Oscar Drude que disíe que se originava por ser empregado contra affec-

tiones catan-hales, quando o nome se deriva da polpa gommcsa amarellenta
que contém o mesocarpo que muito se assemelha, quando mastigada, ao catarrho
humano-

A espécie de que trato comparada com as descriptas, approxira i-se da glauco-
phylla, de Drude, no que pude comparar, somente pela espatlia, afixstando-se pelas

folhas e pelos fructos. O porte ó semelhante ao da sclerocarpa,de Martins e nada tem de
semelhante à figura queo mesmo palmologo nas íiiiAstaLulae physiof/)io>nicae{XXnr)

apresenta, que o sábio monographo da F/ora Brasiliensis pergunta se pertencerá á
sua glaucoplujlla. Essa llgura bem representa a espécie que o mesmo Drude deno-
minou intumescem, (a Makaubá) que é o cocos ventricosa que o Dr. Arruda Camará
descreveu na sua Centuria das Plantas de Pernambuco, e que vem em sua Disserto.-

ção sobre as plantas do Brazil, publicada no volume IX (1841) à pags.274 do Auxilia-

dor da industria nacional que se publica no Rio de Janeiro. Esta espécie vi em Pernam-
buco ; é de todas a mais elegante. O indígena que denomina as suas plantas por ca-
racteres botânicos que lhe saltam aos olhos, distingue também esta. EUe denomina
a uma Mohayá e a outra Mohayd-y ou Mokayá pequeno, como separa o inayà do
inayà-y. O nome Mokayá é composto de mobha e ywi, isto é, fructa que arrebenta,
referencia que faz ao fructo, que, para ser comido, deve-so arrebentar o epicarpo.

Gen. SYAGRUS Wart.

Syagr-us Cliavesiana (Barb. Rod. l. c/t. n. 267 . Beccari, Mul-
pigliia, I, Fase, VIU.) Caiidex parvus reniotè aiiiiulatu.s vaginis

denudatus; folia erecto-patentia arcuata, foliolis per acervos 2—

4

orum congregatis alternis lineari-lanceolatis acuminatis ; spadices

androgini; spatha inferior inferioré bialatâ fomento brunneo ad

basiu obtectâ, superior fusifoimiis mucronatis ; ramis plurimis

tenuibus; flores masc. calyce miautissimo, petalis lanceolatis acu-

tis coriaceis ; staminibus mouadelphis iuclusis, germinodio minutís-

simo trideutato; flores fem. masc. paullò minores irregulariter ovoi-

dei calyce corollam convolutam includente coriaceo, audroeceo magno
urceolato sexdentato paullò germine minore, germine subgloboso
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stigmatibus sessillibusapiculato; drupa oblonga ad basiu roluiulatain

vértice cónico subumbonata, endocarpio utrinque acuto oblongo extus-

inter foramina poroso late vittato, intus vittis latis cum prioribus al-

ternantibus laovibus nitontibus : semine trígono ellipsoideo vittato:

ombryo rectus.

Caudex 2—3 met. altus vix O'", 10—O'", 12 diani., liguo versus periphe-

riam duríssimo, flavo. Folia 20 contemporânea, adulta, 3'",90 lg.;

vagina reticulato-filamentosá. tomento cinnamomeo obtectAO"',o01g.;

petiolo 0"^ ,4Q—0,50 lg.; anticé sulcato, tomentoso, rachi 2'",60 lg.,

subtus convexa, in facie superiore cariíiatâ, sectione transversal!

triangulari; foUolis 90—95 utrinque, 36—38 gregariis dispositis, in-

ferioribus linearibus, acuminatís, 0'",75X'Í"'.0! Ig- . mediis latioribus,

0'",87X0'",04 lg. , superiuribus minimis, 0'",28XÕ"',01 lg. nervo médio
supra elevato. Spadioe.s 2—3 contemporaneis, l"\05 Ig ., pedúnculo
0"',80]g., tomento cinoreo obtecto, i^acJti O'" ,'dò Ig

.
, rmnos 36—40

exccrentes 0'",3G—0,.i5 lg., brac/eâ tridentatâ; spathâ exteriori

0"',751g., interiori l"',101g., extus longitudinaliter striatà. Flores
masc. ochroleuci O'",009— O'",010 lg., calyce trifido, laciniis acutis;

petalisconcavis, acutis, staminibus, fiu^é duplo majore, includeiitibus,

fem. 0"',006 lg., virescentes, in spadice andrógino a basi ramorum
usque ad ápice cum 1—2 masc consociati. Drupae O'",055X0, 0.30

—O"',038 lg.: mezocarpio fibroso, mucilaginoso ; semine O"' ,025

—

O.OSSXO^.Ol?—0™,021 lg..

^PiB. in silvis propè Manàos. Fruclif. Januarii. Incolae Pupunlia-
rana nuncupant.

Olbs- Em 1873 tive occasiãode descrever uma palmeira que então se eucon-
trava facilmente nas mattas dos arredores de Munáos, hoje destruídos, á qual dei o
nome de Cocos aequatorialis, por não pertencer ao genoro Ma.vimi/iana, para o qual
a levou Spruce classitieaudo ura individuo que encontrou na foz do R.io Negro, com o
nome especilico de Liajai, ag'ora apres nto uma outra, quo com aquella cresce o que
por poucos exemplares ó hoje reprosentada, porquo a destruição que fez, quasi, des-
apparecer o Cocos aequatorialis. timiUem iittlngiu a que acima descrevo. O Coco-:

aequatorialis, (syagrus aequntoriíilis B. llod.) ' sem razão, foi pelo professor Drude
levado à syuonimiado C. Lwjai de Spruce, porque mesmo se fosse guiado pelo que
publicou om 1877 o Dr. Trail, nas Descriptionx of new specics of palm collected in the

Valley of the Aniac-ons, havia de vêr que o mesmo Dr. Trail, se bem que apresente o
Cocos inajai como de Spruce, diz nas considerações que faz « Dr. Rodrigues his gi-
ven the name Cocos aequatorialis to this species. Iquote his reasons lohich seem to me
to nced no commcM. » Qmndo o Dr. Spruce no seu herbario corrigisse o engano, não
o publicou e o primeiro quo o fez fui eu, em 1873, i)ublic.indo em 187.5 dous annos
antes do Dr. Trail. A espécie de que trato, vivia em sociedade com a outra, como em
sociedade vivem dilVerontes i.ioonom.is, Baclris, otc, pelo que então me passou
desapercebido as diíTerenças qu'" apresouta, tomaudo-a por uma e mesma espécie.

Hoje, porém, que estão f(')ra da floresta, crescendo nos primitivos togares, mas
no meio das culturas, juide e póde-se bom avaliar as difTei'onças qr.o apresentam
comparando-as. Não se pode attribuir à uiudançi de terreno, cultura, e meio diíle-

rente porque são filhos das llorestas o .ambos solfiem a mosma acção do tempo o

crescem em iguaes terrenos às vezes um individuo junto a outro.
Comnarando-se as descripçõjs vé-se bem om qu ; uma se afasta da outra. Aqui

não se tlá o facto do ('. Gerihi do Sul, que pela cultura de centenares de annos
modilicou a espécie typica que aiud i se oucoutra, a ponto de dar logar a considerar-

' Protesto, apiKndicc ao ICnumci-atio jtal.fartim novartim. Rio d*" .laneií-o, 1879, pag. 33 ;

Lc. pah»icrs. Ilio de .laneiro. ISii, pag:. 1','.
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se novas 'species o que não é mais do (|iie nma modiflwção devida ao novo meio eui

ue, jictualmente vivem.
líssii iiUiilificaç'o ilea log-ar aos pseudo C acrocomioides e Martiam. de Drude.
O nomo especilloo (]ne proponlio, ó um d'aqiielles a que são obrigados a dar os

que como ou, roceliem auxilio, protecção para a sciencia que cultivam, segundo se
tem resolvido ora congressos.

Fundando o Museu Botânico do Amazonas, cm lutas com diíTiculdadrs de todo o
género, devo este estabelecimento o poder fazer acquisição de muito material e po-
der montar o seu laboratório ao auxilio lolevante que a elle prestou o Exm. Sr. Dr.
Ernesto Adolpho de Vasconcellos Chaves, então Presidente da Província, facultando-
me e facilit; ndo-mo os moios do ])odor lieiborisar e trabalhar ; ó pois um dever de
gratidão pei'potuar o nome d'esse benomeiito da sciencia, ó o que faço, a exemplo de
todos que trabalham o teem coração.

O notaxel botânico Kduardo Beccari publicou esta espécie, com uma diagnose
sua, feita pebjs fi'uctos que lhe renietti.

Gen. ORBIGNYA Man.

Orbigiiya sabulosa (Barb. Rod. loc. cil. n. 484.) Acaulis; folia

3—4 contemporânea concinna arcuata brevissimé petiolata foliolis

pectinatis linearibus ad basin paullò attenuatis, ad apicem abrupté et

caudato-cuspidatis obtusis; spadices longe pedunculati; masculi femi-

neis multo graciliores ramos breves spiraliter dispositos ex.serenti

flores denaè onustos staminibus 9— 13 intra pétala oblonga acuta
evolventibus; spadices fem. masculis robustiores, rachi simplici,

floribus masc. distituti; drupa ovoidea vértice umbonato.

Folia 1—2 m. lg.; petiolis 0'",30—0'",401g. canaliculatis; rachi l'",20—
r",60 lg., primum canaliculata, deinde cariuata; foliolis utrinque
40—55 infirais O'",35X0'",008, mediis 0"\40X0"',027, siiperioribus

0"\1X0"',008. ASpad/íc masc. O"',40 Ig .; spaí/iá superiore crassè li-

gnosâ, lanceolatâ, ad ba.sin invaginante, mucronata, profundé-sulcatâ
extus fusca, tomento brunneo adspersà, intus flava deiu castaneâ,

0"\25X0'",05 lg.; raw^^s 14 erectis, 0,051g. , dense scrobiculatis.

Spadiosiem. O™,60 lg., spathà superior crassè lignosa, lanceolatâ,

ad basin invaginante, longe mucronata, profunde sulca ta, extus fusca,

tomenío brunneo adspersà, intus flava, dein castaneâ 0'",20X0"',08
lg.; ramiK 3—4 floribus, 17—18 contemporaneis. O'",03 lg. , Flores
masc. O"' ,012 lg. cah/ce brevissinio O'" ,001 lg.; corolla tripotala con-

vulata androeceo corollam
'/a

aequantc discum in fundo floris lati stel-

latum formante, antheris oblongo-convolutis, crassis, filamentis

inaequalibus circum germinodinm longe ovatum trifidum disco in-

sertum congestis , flores fem. O™ ,018 lg. bradeis 2, cordatis, acutis

quam sepala triplo minoribus sufulti; Sípalis cordiformibus, acutis

ápice carinatis, petalis cordiformibus, sépalisque aequalibus, tridenta-

tis; urceolo 0"\006 alt,; annulato, brunneo-tomentoso; síy/iísovatus,

tomentosus, stigmatns ante anthesin erectis conniventibus longe ex-
certis. D)%tpa monosperma, ovoidea, umbonata, tomento brunneo
adspersà, enduviata O'",40X0"',03 lg. ; cpicarpio indurato ; mezocar-
pio carnoso, paucifibroso, dulci, aurantiaceo; endocarpio ósseo, su-
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per acuminato, subtus obtuso, 0"\035X0'",006 crasso, mellino ; al-

buminc O"',020X0™, 11 lg. , solido ; embrtjo obliquas, sub coaicus,

O™,005 lg..

HAB. in gregária in pxscuii mbuJosis ad Rio Tarumà-uaçu, in Rio Ne-
gro, prov. \mnzonas. Fructificat Martio. Incolae Inajà-y velKu-
ruá-y nuncupaní.

Obs. O tempo a a observação vieram conlirmar o que eu disse quando protes-
tei contra a espoliação que tinha soQVido em minhas pilmeiris novas. Tratando de
meu Cocos acquatoririli; qae o Sr. Dr. Trail denominou Cocos iiitjai, depois dá ter re-
conhecido ser eu o classirtcador d'esta espécie ', em meu segundo protesto assiin me
exprimi: - «Lesindiens sont três obíervateurs. et dans lourlingage ils ont, pour
« les plantes, une classiiidition três juste. lis font de la botaniqiioã leur taç)u, mais
«ellesert hien d'auxiliaire au botaniste. lis emploient pjur distiug-uer les plantes,
« des raots tires de la couleur, de la dureté, do 1 1 forme, do rutilité, de la grandour,
« etc, comino un botaniste toujours uu caractere saillant les guide. D ins ie cojos eu
« quostion ils ne donneraient jamais le nom de Inayd-i/ à la Pupunfia-ranu, car le

« premiir nom veut dire Inajá petit, e le fruit de ce cocos, en outre de n"avoir aucune
« ress?mblance avec le ífray-i (.Maximiliana regia\ est encoro plus grand. » O nomo
Inai/d-i/ não me era conhecido e nunca v" sor applicado a palmeira alguma, quer no
Pará, quer no Amazonis durante minha longa estala nessas províncias, até 1875 ;

voltando, porém, em 1883 ao Valle do .Vmazonas, tratei logo de conhecer qual a
palmeira que tinha esse nome, porque o Sr. Dr. Spruce não o poiia ter iuventido.
Depois de muitas pesquizas, em Março de 1884, fui achar esie nome no Rio Xegro,
entre os habitantes do seu affluente Taruiná-naçú. Apenas o soube, quiz lo.^o ver
si o nome Uwjà-y se identificava ao Ckcos que tinha descripto, e qual não foi raou
contentamento verificando que nãa só não era elle ilado à minha espécie, que Trail
quer que seja Inajài, como confirmou a minha opinião de que os Índios, em seus no-
mes, perfeitamente caracterisam as plantas. Ainda mais, vi que se tratava de uma
espécie nova que se me offerecia coberta de flores e fruetos ! Com efleito, os fruc-

tos da espécie em questão são muitos semelhantes aos do Luiyi (MaximiUan". regia

Mart.), porém menores, o que na lingua vernácula so traluz por Inayj-y. Vô-se,
pois, ainda uma vez que o notável professor de Abei'deen ligou o nome vulgar de
uma espécie a outra mui differente. Deu nome vulgar de uma Orbignya a um Cocos!
Grato sou, comtudo, ao Sr. Dr. Trail, porque, se não fosse elle não teria eu mais
esta espécie nova que encontrei, levado pelo nome vulgar que m'a deu a conhecer.
Ella veio dar-me mais uma confirmação fiivoravel á classiticação indígena.
Em outros logares, como no Tarumà-uaçu, no próprio Rio Negro, os indios dão a esta
palmeira também o nome de huruà-y, isto ô, kuruú pequeno, e com muita razão. A
planta tem na verdade o aspecto de um kuruá (Aítalea), porém menor, não só no
porte como nos fruetos. Ambos os nomes são, pois, bem applicados a essa palmeira,
semelhante ao kurul, porém menor fy) e com fruetos parecidos aos do inayã. porém
pequenos. Nunca teve nem terá, pois, o Cocos (Syagrus) aequatorialis o nome de
inajà-y, que foi dado por Spruce, quando o achou e publicou como iltiximiliana '

e por Trail, quando, dopois de mim, o levou para o género cocos. Não sendo praxe
estabelecida em botânica dar-se para nome scientilico de uma especi > o vulgar que
faz conhecer outra inteiraraenti aifferente, razão me dará o Sr. Dr. Oscar Drude
vendcvm ; ainda uma vez reivindicar o direito que tenho ao Cocos aequcuoriedis, se

não por ter descoberto a planta, ao menos por tel-a levado para o género a que
pertence, ao Cocos (Syagrus).

~^'

Depois de escriptas estas observações chegon-me às mãos o fasciculo VIII da
MALPiGHiA, onde o eminente professor Eduardo Beccario. de Florença, no seu estudo
Le palme inchtse nel yenere cocos, restitue-me o meu Cocos aequatorialis e passa para
a synonimia deste o Cocos Inajui de Trail. .V pag. 16 do mesmo estudo, que foi tirado

em avulso, poder-se-ha verificar o que atArm"".

' Journal Soe. Linu. Vol. XI. 18G3, pag. 163.

* Les Palmiers. Rio de Janeiro. 18S2. Pag. 22.

' The Journal ofbotíiny. Vol. V. 177i3,Pag. 8). Obs. 3.
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MAXIMILIANA Mart.

Maxiiniliana lon^ii-otJiti*alu. (Baib. Rod. l. cit. n. 000 .)
Caudex procerus petiolis superno persisleritibus foliis amplis erectis

pinnatisuctis, foliolis 3-1 aggregatisin gregibus suboppositis. Spadix
niaximus, mascnlus androgynus spathâ supra profunde sulcatâ lon-

gis.sime rostratà, rostrum aneeps acutum : flores masc. plurimi con-
Terti graciles, cal3'ce minutissiino, coroUâ subcylindricà, staminibus
6 epitaloruni filamcntis corollae majoribus quam antherae triplo bre-

vioribus; flores fem. 5 — 10 in ramis androgynis dense aggregati
ovoideo-oblongi, calyce vix VaCorallam aequante, sepala mucronata,
androcei abortivi cupulà '/. corollae aequante sex dentato ; drupa su-
pra basin indu\ iata oblonga sensini acuniinata, putamiue acuminato
forarnina a basi remota evolven te bispermo.

DESCR. CaudiU- 4'", 5"' alt et O"',30 in diam., superne petiolis persisten-

tibns in diametrum majorem incrassatus. Folia suberecta, con-
temporana 5"'~-6"', lg., petiolo O™,90 lg., costa 4"\ 80— 5'", lg.;

foliola per gregis sub-oppositas, inferiora O"',73X0'", 16 lg., me-
diana r",10X0'",042, superiora 0"',50X0"',01õ, linearia, obliqne
acuta, ner\'o médio super prominente. SpacUces O'",07—O'",08 lg.,

pedúnculo O'",40—O"",50 lg., compresso, 0"',0j in diam.; spatha inte-

riora extus fulvo tomcntosa in rostrum 0"',4G— 48 longum attenuata
;

rami plurimi; flor masc. 0"',010— 0'",012 lg.; oalyx O'",001 lg.; co-
roUa O"',003 alta ;filamen ta 0,-002 lg., antheras 007—0'%009 lg.:

Flor. /(?M. 0^\03 alti, calj^ce firme convoluto, sepala dorsal i ter cari

-

nata manifeste mucronata. CoroUa pétala breviter mucronata ad mar-
gines eroso-denticulata androceo 0'",0G—0"',007 alt., sexdentato, den-

tibus triangularibus. Drupa cum induvia O'",05X0"", 25, mezocarpio
albo, insípido; indocarpio 0"',35X0"',017, oblongo acuminato.

HAB. in silvis propè Manàos. Flor. Jun e( Fruct. Deoem.

Ol>s. Por diversas vezes encontrei esta bellissima palmeira, porém sempre
em occasião que via-se despida de flores e de fructos.

Isoladamente, vi taraljem por vezes os seus fructos nas maõs de crianças, entre-
tanto nunca pude estudal-a.

Ultimamente, encontrando um exemplar, na chácara de meu amigo o Sr. Te-
nente-Coronel Bacury, por elle fiz os meus estudos. Espontaneamente^ahi nasceu e
ficou, como representante da vegetação que foi destruída quando se preparou o
terreno, para a edificação e cultura.

D'eiitreas Maxiniilianas descriptas, se destacava esta que viria desconhecida, e

só bojo appareceu augmentando o limitado numero de suas congéneres, achadas no
Amazonas, na Colômbia e na Bolivia.

A spatha desta espécie é empregada pelos Índios como panella. Para isso mo-
Iham-a aut'=s do ser levada ao fogo. Os tapuyos também servem-se d'ella como
banheira para as crianças.

Os fructos cujo endocarpo é de um branco sujo, e de um gosto insípido e acre.

distinguem-se facilmente dos da M. regia, que tem o endocarpo amarello e doce.

Museu Botânico do Amazonas, Setembro de lS8t).
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Genera et Species orchidearum
iiovanini

AUTORE

J. Barbosa Rodrigues.

,.i„u. MALAXIDEAE í< PLEUROTHALLIDEAE lí,uiiTn

PLEUROTHALIS R. Br,

Hymanodanthas. | Pelaphylla n.ui.. uo.i. (i)

a ** Flores solitar.is. -t Caule primário brevi, s:cunJario clongato.
* Spioa Ibliis minoro

1. I*leurotliaIi8 lon^isepala Barb. Rod. IcDn dcs OrcJi.

du Brás. PI. 84Í). (')

Caule secundário ad basia uni-articulato, subtriangulare, autice sul-

cato, erecto, foliis majore; folio lanceolato, tridentato, erecto

;

scapo sub-nullo ; sepalis, superiore liueare-obloiig-o, acuto, basi

concavo ápice convexo, inferioribus duplo niiaoribus latioribus,

ápice bidcntato
;
petalis sub ilioinboidalibus, marginibus dcntatis,

acutis, sepalis minoribus, labello trilobo, lobulis latcralibuserectis,

minimis, marginibus argute denticulatis, lamellae carnosis erectis,

papillosis, lobo mcdio linguiforini papilloso, Gjnostemio clavato—
nientoso, ápice dcntato.

' Gi:»i:fa cl spccijx nrchidc írinn u i\i>-iiiit. lí, pay. '.'.

' Com o ú{n\o Icononi-ophic rfc.« Orchidc:^ riu Itréíil, c.nio.vn-íú iiipdta a obiM rrie

ci)iilL'in as ilescripcõ s i' ."n eitampas, cupiailas ilo iKilural, e ac .iiipaiihada'! dos ditallioi fi)-

tanicis. (',ompi'pneiiil'> não S('i as espe,'ies do (leiicra et Sjxcies orcliii'<:arum nontrum.
c >mo lnml>eiu as puldicadas par outroi aiUore-!. Tem ligurado essa obra ejii varias exposições
uacitmaes.

Do AlTOl!,
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H.\B. perto de Uatukuiú, no rio Yaiiapery, af/liisnle do rio Negro,
prooincia (to Amazonas. Floresce em abril.

OTbs. Os sepalos desta espécie são ainaroUos; o superior triliDliaJo de escuro

e os iiiforiores triliiihiulos co:ii a base da mesma côr. Os petalos são araarellos

unilinliados do parJo, com o labello violáceo.

2. I». íilbilloi-a Barb. Rod. 1. cit. Est. 860.

Caule secundário biarticulato, subtrigono, folio aequale ; folio lineari-

lanceolato, ápice tridentato, erecto, dorso carinato ; spica folio

triplo minore, pêndula, 4—G—floribus contemporaneis ; sepalis

superiore lanceolato, acuto, dorso carinato, inferioribus bi-

dentatls, dorso bicarinato
;

petalis paulo minoribus, subtrapezoi-

dalibus, obtusis ; labello petalis subaequale, inter lobulis late-

ralibus bi-lamellato, trilobo, lobulis lateralibus rotundatis v.

oblongis, lóbulo médio linguiforme, acuto, ápice recurvo. Gy-
nostemio clavato, marginibus clinandri serrulatis.

HAB. «os grandes troncos das mattas do rio Yauapery, província
do Amazonas. Cresce em soqueiras.

Olbs. As flores são inteiramente brancas

.

p " Flores solitariis.

3. I*. Yauaperyensis Barb Rod. 1. cit. PI. 851.

Caule primário repenti triarticulato, squameis ochreatis tecto ; caule

secundário oxarticulato, folio longitudine, sulcato ; folio elliptico,

ápice tridentato. O,'" 04 X 0)'° 02, scapo minimo ; sepalis, superiore

lanceolato basi attennato, sulcato, ápice convexo, recurvo, in-

ferioribus triplo latioribus, basi excavato intus arguto granuloso

connatis, ápice bidentatis
;

petalis oblique rhomboidalibus, mar-
ginibus serratis ; labello unguiculato, trilobo, lobulis lateralibus

acutis, erectis, laevis, lamellae carnosae, erectae, laevis ; lobo

médio papilloso, marginibus ciliatis.

HAB. perto de Chichiuahu, no r^o Yauapery, a/^WL-níe cio Rio Negro.

Floresce em abril.

OHjs. Os sepalos são brancos Unhados de violeta-vinlioso, com os ápices intei-

ramente desta ultima côr ; os petalos são róseos unilinhados de violeta-vinhoso

;

sendo também desta ultima côr o labello.

4. I*. «Tosephensis Barb. Rod. 1. cit. PI. 825.

Caule primário repenti ; caule sccundaino paulo minore folio, antice

excavato, uniarticulato ; folio, lanceolato, ápice tridentato ; flore

solitário ; sepalis superiore ligulato, acuto, erecto, ápice subrecurvo,
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quiiiqiielignato, inferioribus connatis usque médium, acutis, con-

cavis, dorso bieariuatis
;
petalis laaceolatis, acutis, basi atteiniatis,

marginibus ia apicem sub-serratis ; labello basi utrinquo

unidentata, in centrum calloso, trilobato, lobulis lateralibus,

minimis, arguto dentatis, subrotiindis, erectis, médio linguiformi,

obtuso. Gynostemio claviformi, clinaiidri marginibus dorso

dentatis.

HAB. nas rochas dos lagares húmidos da matta da Serra de S. José

d'El-Rei, provinda de Minas Geraes. Floresce em Agosto.

Ol>s. Sepalo superior verde quinquelinhado de purpura-escuro ; inferiores
da mesma côr com 6 linhas. Pétalas verdes e trilinluulos da mesma còr ; labello
verde com veios purpúreos e trilmhado.

Esta espécie é muito próxima à P. traixslucida.

LEPANTHES sw.

Longicaulae sirb. ro<i.

ot. Scapo elongato fractiflexo folio majore.

1. L. Yauaperyensis Barb. Rod. 1. cit. PI. 846.

Caule secundário cylindraceo, biarticulato ; folio duplo majore caule,

elliptico ad basiu attenuato, ápice tridentato, convexo basi sulcato
;

scapo filiforme, fractiflexo, unifloro, inflorescentia indefiuita ; se-

palis, superiore elongato, acuto, concavo, dorso coriuato, ápice

recurvo, inferioribus connatis, apicc retuso, concavis ; labello sub
panduriformi, apicc truncato, unguiculato, centrum pubescente,

dorsaliter trilamellato. Gj^nostemio ad basin mentoso, clinandri

marginibus cucullatis denticulatis, antice excavato.

HAB. nas cascas das arvores das mattas do rio Yauapery, perto de
Ciiichiuahu. Floresce em Abril.

Otos . As flores teem os sepalos amarellados, manchados de um escuro pur-
púreo.

a. * Floribus multi-coQtemporaneis ; sepalis inferioribus connatis.

2. L* Blumena-^^ii Barb. Rod. 1. cit. Pi. 822.

Caule secundário cjlindraceo-clavato, uniarticulato, antice sulcato, folio

minore ; folio oblongo-lanceolato, ápice obtuso, basi, conduplicato,

sulcato, erecto ; scapo triplo majore folio, erecto fractiflexo, mul-
tifloro ; floribus 4 a 6 contemporaneis, secundis ; sepalis, superiore
ápice recurvo, convexo obtuso, dorso carinato, concavo-sulcato ad
basin, ad médium piloso, inferioribus connatis usque ad apicem,
bidentato, concavis ad basin, ad médium compresis, pilosis, margi-
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iiatis, f,'iMiiculatis, dorso liicarinatis : petalis ungiiiculalis, rliomboi-

dalibiis, acuminatis ; labtllo laiiceolato, rocurvo, subacuto, apico

carnoso-granuloso, sulca to. Gynostemio claviformi, incurvo, cli-

nandri inarginibus denticulatis.

HAB. o Tubarão, 'perto de Itajahy, provinda de Santa Catharina. Flo-

resce de Março a Maio.

01>s. Caulo vermellio e.scuro ; flores esvenloailas com os sepalos triliiiliadog

na basG e mancliailos (1(3 carmim e=ciiro no apico. Potalos trillnluulos ; lalwllo trill-

nliado na ba-ie o manciia(^o no ápice.

a. riantao nicdio/ria.

.3. L. funereu Liarb. Kod. 1. cit. PI. S4:J.

Caule secundário mínimo, folicj triplo minore ; folio lanceolato ad basin

altonuatissimo, ápice tridentato, erecto, scapo erecto, apico breviter

fractiflexo, imifloro, inílorcscentia indefinita ; sepalis, superiorc

lanceolato, acuto, dorso carinato, erecto, inferioribus aequalibus,

ad basin coalitis, ápice rucurvis ;
petalis duplo-minoribus, lanceo-

latis, acutis, ápice recurvis, laljello duplo majore petalis, trilobo,

lobulis lateralibus minimi.s, crectis, truncatis, médio linguiforme,

recurvo. G_ynostemio clavato, ápice cristato, lateraliter unideiitato.

HAB. ox ramos delgados das arvores das r,iaílus do rio Yauapeiy.
Floresce em Março.

Olbs. Todo o periautlio é cor de b(Jrra de viulio carregadc

Brevicaulae. r.irb. li.i.i.

p.
'** Sepalis basi connatislacvis.

4. I^. plurifolía Barb. Rod. 1. cit. PI. 852.

Planta mediocris, caespitosa ; caule secundário sub nuUo ; folio oblanceo-
lato, apico tridentato ; scapo duplo folio majore, apico fractiflexo,

erecto, filiformi ; floribus 10- 12 contemporaneis, distichis, alter-

nis, sub-secundis ; sepalis, superiore lanceolato, acuminato, con-
cavo, laeviter carinato, ápice recurvo, inferioribus connatis ápice

bidentatis, acutis, recurvis, oarinatis
;
petalis duplo minoribus,

oblongis, obtusis ; labello oblongo, laeviter subtrilobo, ápice sobro-

tundo, billamellato, inter lamellao pubescente
;
gynostemio cla-

vato, ápice tridentato, ad basin mentoso.
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IIAB. e:n soqiiíiras nos tronos das arvores das fforesfas virgens

do rio Yauaporv, afftucnto do Rio Negro, proi-iacia do Amazonas.

Floresce em Março.

Oljs. Todo o periantlio e branco aniarellado. As folhas teem ú,"'05 —0,03
X 0,005 — O.OOG. As li ores teem O mill. de extensão.

Phyllocaulae b.-hIj. ro.i.

a. Scapo elongato fractiflexo. Inflorescontia iodetiaita.

5. L. qaartzicola Barb. RoJ. loo. cit. PL. 829

.

Caule secundário 6-articulato, squameis tecto ; squameis vaginautibus,

stinatis atque estio explauato ovato, marginibus ciliolatis ; folio

caule secumlario minore, oblongo, ápice tridentato ; scapo triplo

majoro folio, fractitlexo, uni-bliftoro: inflorescentia indeSnita ; se-

palis suporiore subrotundo, acuniinatissiiuo, basi concavo, apico

recurvo, iniVrioribus connatis basi usque ápice Indentato, lancoola-

tis, basi concavis, apico recurvis ;
petalis sepalis minoribus, cunca-

tis, ápice emarginato dentato, erectis ; labello recurvo, trilobato,

lobulis lateralibus unciforraibus, erectis, rainirais, médio lingui-

formi, obtuso, convexo, ad basin bicalloso.

H.\B. nas pedras das ffores/as da serra de S. José d'El-Rei, provinda
de Minas Geraes. Floresce em Agosto.

Obs. Sepalo superior amarello-óca, triliuhado de purpura ; inferiores da

mesma côr, quadriliahados ; labello da mesma côr, quadrilinhaao.

p. Scapo erecto; floribus multo contemporaneis

6. I^. densiflora Bar. Rod. loc. cit. PL. 828.

Planta pusiUa, caespitosa. Caule secundário folio paulo minore, triarticu-

lato squameis tecto ; squameis vaginantibus, striatis, ápice dilnta-

tis lato-lauceolatis acutis, marginibus pauci-fimliriatis ; folio

oblongo, ápice tridentatis ; scapo fiUformi, erecto, multiíloro ; flo-

ribus compactis, disticbis, alternis; sepalis superiore ovato-acumi-

nato, concavo ad l)asin, ápice recurvo, inferioribus minoribus, con-

natis usque ad apicem, biJentatis, revolutis, basi concavis ;
petalis

minimis, reniforraibus, concavis; labello sepalis inferioribus paulo

minore, lanceolato, sub-acuto, ápice recurvo, basi concavo-striato.

H.VB. as arvores dos lugares soml/rios e húmidos da malta que

circunda o cume da serra de S. José d'El-Rei, provinda de Mi-
nas Geraes. Floresce em Junho e Agosto.

Obs. Sepalos amarello-esverdeados, como ápice purpúreo. Petalos amarello-

esverdeado; laballo purpura.
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f. Scapo sub iiuUo 1 - 4 contemporaneis. Floribus solitariis

7. Ij. cryptantlia Barb. Rod. loc, cil. PI. 838.

Caule secundário folio majoro, Icneritate tecto vaginis iin1)ricatis, nervu-

ris parallelis salientibus, pubescentibus, quinquc articulato; folio

elliptico, marginato, ápice tridentato ad basin contorto ; scapo sub

nullo, 1—3 contemporaneis, uni-bifloro ; floribus, minimis ; sepa-

lis, superioro lanceolato, acuto, concavo, erecto, inferioribus basi

connatis, saccatis, acutis
;

petalis minoribus, oblongis, acuminatis-

siniis, marginibus serratis ; labello linguiforini, obtuso, raargini-

bus argute ciliatis, in médium depresso, niinimo ; gynostemio

clavato, mentoso, clinandri marginibus denticulatis, ápice cristato,

lateraliter unidentato.

HAB. o tronco das arvores das florestas do rio Yauapery, província do
Amazonas. Floresce em Março

.

Olbs. Os sepaios são brancos, de ápice violáceo. Petalos brancos unilinhados

de violeta. Labello violáceo.

STELIS í^w.

Patuliflorae Baib. Rod.

a. Scapo folio majore * floribus monosepalis

1. S. plurispicata Barb. Rod. loc. cil. PI. 847,

Caule secundário cylindraceo, folio minore, uni-articulato, novo squamâ
invaginante acuta tecto; folio oblongo, basi attenuato, ápice triden-

tato, erecto; spatha brevi,lanceolata, acuta, compressa ; scapo folio

majore, 1—4 contemporaneis ; floribus secundis ; sepalis basi con-

natis, superioi-e majore, oblato, acuto, convexo, inferioribus subi'0-

tuudis, acutis, omnia puberulis
;
petalis oblato-sagittatis, obtusis,

carnosis, minutis ; labello petalorum eadem longitudine, carnoso,

cucuUato, centro sulcato, ápice obtuso, mai'ginibus lateralibus

erectis
;
gynostemio minutíssimo, clavato, clinandri marginibus

sinuato.

RAB. nas velhas arvores das mattas do rio Ya.\ia.^eTy, affltiente do Rio
Negro, provinda do Amazonas . Floresce em Maio

.

Olbs. Flores verdes mancliadas de purpura.

2. S. Yauaperyensis Barb. Rod. loc. cit. PI. 861.

Caule secundário cylindraceo, biarticulato, triplo folio minore

;

squamâ longa, invaginante acutâ tecto ; folio oblongo, basi atte-
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miato, ápice tridentato; erecto ; spatha brevi-lineari lauceolata,

acuta; scapo folio majore ; sepalis connatis aequalibus, triangula-

ribus, subobtusis, couvexis, laevibus
;

petalis carnosis, oblatis,

ápice emarginatis ; labello carnoso, centro sulcato, marginibus
crectis, ápice incurvo apiculato, graostemio minimo, clavato,

ápice cristato, crista incurvà

.

HAB. as velhas arvores do rio Yauapery, procincia do Amazonas.
Floresce ern Abril.

Ol>s. As flores são verdes.

MASDEVALLIAR^. Pav,

M. Yauaperyeiisis Barb Rod. loc. cit. PI. 836.

Caule segundario nullo ; folio oblanceolato, erecto, subacuto

;

scapo [folio longitudiíie ; sepalis connatis, cupuliformibus, cura

aristis longe-productis, recurvis ; petalis carnosis, autice cana-
liculatis, postice convexis, unidentatis in marginibus externis,

ápice truncatis, apiculatis ; labello recurvo, unguiculato, sulcato,

lateraliter ia médium bical loso ; gynostemio erecto, mentoso.

HAB. em soqueiras nas arvores das maltas húmidas do ívo Yauapery
Floresce de Janeiro a Março.

Ot»e. Os sepalos são brancos trilinhados de purpura, com arestas araarellas;

labello branco levemente manchado de purpura ; gynostomio branco na parte

posterior e purpura na anterior E' uma espécie lindíssima.

OCTOMERIA K. Br.

Planifoliae b roj.

a, Floribus fasciculatis, raro solitariis, sepalis liberis.

Macrophyllae . b. Paucillorae. * Foliis carnosis.

1. Octomeria xantliina Barb. Rod. loc. cit. PI. 842.

Planta caespitosa ; caule primário sub nullo ; caule secundário

cylindraceo, erecto, quadriarticulato, folio longitudine ; folio

oblongo ad basin attenuato, ápice, obtuso, erecto ; floribus 1-2 coae-

taneis; sepalis petalisque conformis, lanceolatis, acutis, recurvis ;

labello late unguiculato, trilobo, lobis lateralibus erectis, falcatis,

obtusis, lamellis antice convergentibus, erectis, lobo médio rhom-
boidali, emarginato, recurvo.

VOL. I. 16
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IIAB. os troncos dafí avDores velhafi das maUas do rio Yauapory, perto

de Tauakuera. Floresce em Março.

Cbs. ToJo o poriantho ó amarollo, menos o labello qiu tem ns pallietas còr

do vinho.

Teratsfoliaa inri.. ];o.i,

fi. Mioropli.yllac. *
' Seiialis in['oiioi'ilnis libcris.

2. O. Yauapei-yensis líarl). Uud. luc. cit. PI. 837.

Caule primário nuUo; caulo secundário Iriarticulato, cvlindraceo-

complanato, sub triplo folio majore ; S'|aameis ad hasiii tecto ; folio

cylindraceo , antice plano longitudinaliter sulcato, acuto, incurvo
;

floribus 1-2 coaetaiieis ; sepalis liberis, superiore lauceolato, acu-

to, erecto, iiiferioribus oblique lanccolalis, 'acutis latiorlbus

;

petalis lineari-laiicGolatis, acutis, eroctis ; labello trilobo, cuin

duabus callis cariiosis inter se, lobulis lateralUnis, erectis, acutis,

lobo médio oblongo, acciso, cum tribus carinis carnosis ellevalis ;

gjnostemio erecto, clinandri marginibus crenatis, rostellum,

eminens, convexum. PoUiniis -l-ô coaetaneis.

íikVí. em soqueiras nas a)'Vorei dos arredores do rio Chicliiuahu,

no rio Yauapory. Floresce em janHro e, algumas vezes, cul-

tivadas, alè maio.

" ' Olbs. Os sepalos e os petalos são amarei los e o labello violáceo marginado
de amarello. O gymnostemio o manchadj de violeti. Espécie muito notarei.

mu EPIDENDREAE yndi.

EPIDENDRUM Linn.

Encyclium | hymenochila M"'".

a. Lobo intermédio acutissirao v, acuminalo. Lindl.

1. Epidentlriini Yaiiaperyense Barh. Rod. /. cit. PI. 855.

Pseudobulbis conicis-elongatis diphyllis ; foliis elongatis acutis ; scapo

paniculato 1—3 pedali. foliis minore ; sepalis oblongis, acutis ad

ba.sin attenuatis
;

petalis oblongis, acutis, unguiculatis, incurvis
;

labello sepalis paulo minore, trilobato, lobulis lateralibus alifor-

mis, ápice recurvis obtusis, striatis, gynostemium basi amplectens,
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lobo médio majore lauciforme, acutissimo. ápice recurvo, lonj,à-

tudiiialiter ondulato-striato
;
gj^nostemio lateraliter compresso;

authera cristata, emarginata.

HAB. as arvores das matlas virgens (?o >"io Yauapery. Floresce em
março

Otos. Sepalos o petalos vordes, laljello com lobos lateraos, amarellos com
liulias purpúreas, eo inedio branco com bordos amarellos. Gynostemio amarello com
linbas purpúrea i.

i. E. Itnndii Barb. Rod. l. cit. PI. 841.

Pseudobulbis conicis, rugosis, dipliyllis ; foliis eloiigatis, obliquo acutis;

racemo Ibliis miaore, erectn, paucifloro ; floribus maguis ; sepalis

oblongis, acutis, ondulatis, retiexo-iiicurvis
;

petalis ohovalilms,

iinguiculatis, ondulatis, reflexis ; labello sepalis majore, trilobo,

lobulis lateralibus oblongis, raagnis, acutis, ápice recurvo, lobo
médio reniforme, emargiiiato, magno.

HAB. as maiias dcTeSò, j-ío Solimões . Floresce em ou'uhro.

Obs. Sepalos e petalos leveraeute slriaJos de carmiu ; labello branco com
veias pronunciadas decarrain. As flores muito cheirosas murcham somente depois
de 4a O semanas. Espécie notável. Dedicada ao Sr. EDW.\ RD SPRAGUE RAND,
autor das « Flowers for the parlor and garden » e das « Orchideas » que descobrio-a
e delia fez-me communicaçao.

Lanium i.iniii.

3. E. Vatapuense Barb. Rod. l. cit. Est. 83J.

Caulibus ramoso-pseudobulbiferis, articulatis
;
pseudobulbis compressis.

anceps, trifoliatis ; foliis envaginantibus, vaginis anceps, oblongis

acutis, marginibus recurvis ; scapo erecto, squamato, compresso,

anceps, paniculato ; triplo foliis majore ; floribus minimis ; se-

palis oblongis acutis, ápice recurvis
;

petalis linearibus, acutis ;

labello carnoso, lateraliter complanato, trilobo, lobulis lateralibus

aliformibus, acutis, médio linguiforme, majore, recurvo, acuto ;

gynostemio miuimo, clavato.

HAB. as arvores das praias hinjiidas do rio Yatapu, onde a cn~
eontrei em 181 3, e no rio Yauapcry, onde Jlorescia cm janeiro.

Oljs. Pouca attençuo merece esta espécie. Suas flores são iuleiraracnto
verdes e muito pequenas.

Planifolia umbsllata i.i"di.

1. E. inyriiiecopIioi*uin Barb. Rod, l. cil. Est. 859.

Caulibus caespitosis apico foliatis ; foliis disticliis lanceolatis acutis ; ra-

cemo mínimo urabellato ; sepalis, superiorc oblongis, concavis,
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acutis, inforioribus latioribus oblique acutis ; pctalis linearibus,

acutis, supra gynostemium convergentibus ; labello repaiido, an-

tice sinuak), emargiuato basi, quadricalloso
;
gynostemio cla-

vato.

HAB. o igapó do rio da Cachoeirinha, em Manáos, provinda do
Amazonas

.

Obs. As flores são intoiramonto verdes e sem attractivos. Torna-se, porém,
notável esta espécie pela grande quantidade do raizes que se entrelaçam, formando
uma figura espherica, suspensa ás lianas, onde cresce, servindo sempre de ninho
às formigas.

ORLEANESIA na.i,. roJ.

1. O. "Vauaperyeiisis Barb. RoJ. l. cit. PI. 835.

Caule erecto cylindraceo, basi squaraato, 4— pliyllis ; foliis distichis,

envaginantibus, concavis, linearibus, olilique acutis ; scapo erecto,

longissirao, paniculato ramis distichis, basi squaraato, squameis

envaginantibus
;
plurifloro ; floribus minimis ; sepalis, superiora

oblongo, acuto, marginibus recurvis, inferioribus latioribus;

oblique-obloiigis, acutis, reflexis marginibus recurvis ;
petalis

lineariltus, acutis, erectis ; labello obovali, subretuso, revoluto.

gynostemio sub clavato, mentoso, ápice cristato, aatice, sulcato,

Ovário pubescenti.

HAB. as margens do no Yana^evy, perto de Tanakuera,. Floresce em
Janeiro.

Olbs. As flores têm todas as lacinias vermelhas, cor de vinho. Esta espécie

estabelece uma divisão para o género, pois na espécie Amaxonica, publicada

em 1887, novol. 1° de meu Genera et species, as flores são em umbella e nesta
em panicula, cuja haste tem a base semelhante á da inflorescencia do sub género
Amphiglotium das Epidendreaceas

.

Póde-se, pois dividir em duas secções.

a— Umbellatae

.

p — Panioulatae

.

VANDEAETribu. VAiUUJOJÍlJU Lindl

JANSENIA Barh. Ho<l.

Perianthuim clausura . Sepala lateralia basi in calcar elongata . Pétala
erecta, ápice recurva. Labellum cornic\ila,tnm, indivisum gynos-
temio continuam. Gynostemio erecto ovarium continuo sub
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calcarato; clinandrium sub planura; stigma antico, reniformi,

convexo. Pollinia 2, obovalia, cereáoea; caudiculâ elongatâ,

filiforrai; glândula minuta.

Herhae epiphytae, pseudolbulbosae, pusillae. Folia erecta, cai^nosa,

acinaciformi. Flores solitarii speciosi albao.

A' primeira vista, este género, por seu hahitus, tem alguma aíRini-

da.de com o Oníitliocephalus Hook. porém ás flores o afastam completa-

mente deste, não só pela forma do gynostemio, como pelas pollinias o labello.

As flores são enormes relativamente á planta, o que a torna digna de

nota. Pela manhã é muito cheirosa.

Os auxilies prestados ao Museu Botânico do Amazonas pelo

DR. JOSÉ JANSEN FERREIRA JÚNIOR, presidente da província do
Amazonas, o tornaram credor da homenagem perpetuada pelo nome
genérico desta pequena orchidea.

«Tanaenia cultrifolia Barb. Rod. l. cit. PI. 857.

Pseudobullo lenticulari, squameis-foliis, distichis tecto, monophyllo

;

folia acinaciformi, erecta, acuta, basi attenuata ; scapo minuto
basilari, unifloro ; ovário trigono, elongato ; sepalis superiore for-

nicato, oljlongo, acuto, concavo, inferioribus, couformibus, basi

in calcar elongato ovarium magnitudine
;
petalis sepalisque aequa-

libus, ápice recurvo, labello flabelliformi, emarginato, corniculato,

basi lateraliter sub saccato
;
gynostemio erecto, dorso anguloso,

minuto; anthera subglobulosa, uniloculari.

HAB. nos galhos musgows das maltas húmidas do rio Yauapery.
Floresce em Abril.

Olbs. As flores são inteiramente brancas tendo somente o labello veios ama-
relloscôr de ouro.

CYCNOCHES Linai.

Cycnoclies pentadactylon Lindl., Bot. Reg. XXIX. 1843.
tab. 22 inisc. 26: Barb. Rod. l. cil. PI. 8GG

.

Caule erecto 1— 3— floro ; sepalis, superiore lanceolata, acuta, ad basin

attenuata, concava, erecta, ápice recurva, patentia, inferioribus

latioribus paulo minoribus
;

petalis refloxis lanceolatis, subungui-
culatis, acutis sepalis latioribus ; labello carnoso hypochilio super
convexo, subtus concavo, metachilio transversaliter prominenti,

epichilio lanceolato, acuto, subtus concavo. Gynostemio brevi,

incurvo, cylindraceo, clavato.

HAB, sobre os terrenos do rio Fnrús, perto de Canutama. Floresce em
Março e Abril.

Sepalos, superior branco amarellado largamente mosqueado de ver-
melho-sanguineo, inferiores com o centro maculado transversalmente e
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listrados da iiiosma còr ; pétalas nion::res, pon-ni mais larganiimlc mos-
queadas do ijuo o sopalo .superior : labollo braiK-o-maríiiu com o hypocliiiio

amarellado. Gynosteinio amarellado fiuaiuiMiti^ mosqueado.

Olbs. ]•;' nomimnn ciitrc os caiaseiihis o ilinioriiliismo das flores, iiroduzindo
um mesmo imlividuo, ás vezos na mesma opoflia, lloros com formas iliíTerentes

que corresponilom aos sexos e mesmo ao liormaplu'oclili.-ímo. Assim o ratasetum
é o macho, o monachanius a fomca e o mijani/nts o liormaplirodita. Não só em
hastes (lillerentes se apre.sentauí com diíTerentes formas, como muilas vezos na
mesma, como tive occasião de oliservar. Km ç;rrn.\ o imjanthus dá no anuo seguinto
ao da florescência do catateiinn e mon^ichnnius, que dão >inMiltanoamente. Na
restiniía do Umirisal e na do Taramii-uaçii, no Hio Neg-ro, onde aos centos
crescem exemplares de caiaseiitm, o que aqui descrevo snp o nomo de monachanius
diicolor, vi todos floridos representando só as duas espécies, quando no anno
anterior só tinha visto ílorescer o nii/anthus. O que se dá com os laíasetuns,

dá-se também com os cycnochcs, como yÁ foi observado por Skinner, em Guate-
mala, o por Robert Stcynner Ilolford Sq. e referido por IJudley e Darwin.
Como verdadeiramente o wiico bracileiro que a sciencia conhecia é o que Lindley
descreveu em 18-43, no Bolanical Reijisicr, o C . perdadwiylon. encontrado depois
por mim em 1873 e do quul à única íbrma diagnosticada era a do sabio orchi-
dographo iug-lez, que éa que apresenta a forma massulina. Depois da decorridos
46 annos sem que se couhecessem outras formas a não ser a já conhecida, se me
apresentou oUe agora com sua lioteranthia plenamente jiatente em um mesmo
individuo. Depois de, em Março, apresentar a forma que aijui diagnostico,

tomaudo-o por espécie distincta, em Abril, o mesmo pseudobulljo emittiu dous
racomos um com quatro flores e outro com sete, todas idênticas á espécie de
Lin^Uey. Outro exemplar apresentou um só racemo com doze flores.

As flores de forma masculina sobre a manhã, exhalam um cheiro forte de
vaniUa.

a«n. CATASETUM rícu.

Mouacliaiitus tliscolor Barb. Rod. /. cU . Est. 867. et

Herb. Mus. Bot. Amas. n. 568.

Racemo magno paucifloro (3-5) pseiulobulbiim triplo siiperante erecto

;

sepalis erectis, reflexis, oblongas acntis, subtus subcarinatis
;
pe-

talis conformibus paulo majoribus; labello magno-cariioso, ovato,

saccato-cuciilato, anticé acuto, lateraliter longe cirrhato. Gyuos-
temio niinimo ecirrhato.

HAB. Ill campis sahulosis ad Umirisal cf Tarumà-naçu /n Rio Negro,
2)rov. Amazonas,. Florehat Apr/Ii.

Sepalos e pctalos verdes ligeiramente lavrados do roxo, labello verde

Otos. O sabio classificador das Orcbideaceas John Liudloy descreveu e re-

presentou em seu Botânica! Jíeí/istcr o M onachaníus discolor, do qual o professor

Hooker descreveu uma variedade, viridiflonts, no Botanical Magazine que não ô
mais do que o M. Bushnani do mesmo Hooker e fimbriaitts de Garduer. Estes
indivíduos, comtudo, não representam mais do que um verdadeiro Caiasettim como
depois o reconheceu o próprio Lindley. O aspecto da flor é o de um Monachanius,
mas, quando comparado com a verdadeira fornia que distingue esse pseudo género,
(forma femiuinaj vè-se que não ba razão para assim ser considerado. Aqui
apresento a sua verdadeira forma, monachanitis, achada conjunctamento com o
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Caiasetuin em um mesmo pseudobulbo o em exemplares diíTerentes, todos cres-

cendo socialmente na mesma região. A basto dos CataseítMs clieg-a a r.presentar

18 flores, emquauto que dos Monachanluí, muito mais forte e grossa, só chega

a dar cinco, todas quaii com o triplo do tamanho e muito aromáticas, aroma

este que chama para ellis grande quantidade de mangmjauas (vespiis) que entram

bojo do labello, facilitando assim a fecundação.

CYRTOPODIUM R. b.-

Clavis Gene ris

[a foíiis plicatis rigidis. . . C. Andersonii

I - Macrohulbosac...y
^^^^^^ paniculato bm-

( teis magnis C. íjlul.inifcrum

la. foliis plicatis rigidis. .

.

* scapo paniculato ; brac-

teis inarinis C . Brandonianiim
scapo racomosi.'; bra-

// :— Microhulhosae...{ cteis magnis C. Josephense

Is foliis solitariis v. ge-

niinis coriaceisnervatis. C. álbum
scapo racemoso ; bra-

\ cteis mininiis C . Yauaperyense

Quando Robert Brown estabeleceu seu género Ci/iiopodiíim, só conhecia

uma única espécie que immediatamente foi seguida de duas outras,

cujos caracteres se adaptavam aos fixados pelo celebre botânico

inglez. Ultimamente, porém, tendo eu encontrado outras que se

afastam completamente das anteriormente descriptas, pela forma

dospseudobulbos, não sabendo em que género incluil-as e não que-

rendo tocar em seus caracteres, resolvi estabelecer duas secções :

uma compreheudendo as que se adaptam a esses caracteres e

outra as que se afastam pelos pseudobulbos e pelas folhas, tendo

entretanto as flores bem caracterisadas. A cor das flores da secção

microhuUiosae também se afasta. Todas as espécies são terrestres e

cpiphjtas, como as da secção macrobidbosae

.

MacrobullDosae

a ** Scapo racemoso; bracteis magnis.

]. €1. aosoplieiise Barb. Rod. 1. cit. PI. SG4.

Pseudobulbis coniciis vestigiis foliorum vestitis; foliis plicatis lineari lan-

coolatis, acutis, basi attenuatis, .sub envaginantibus : .scapo erecto,

racemoso, pseudobulbis majoro, bracteis magnis. Floribus luteo-

viridis.
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HAB. 0.9 campos arenosos do cume da serra do S. Josó d'El-Rey, Minas

Geraos . Floresce em Jidho

01t>8. Encontrei esta espécie florescendo oní 1881, (') porém a perdi ao voltar do

minha viagem, sem a ter descripto. Eiiiprohondendo uma segunda viagem na
ópooa da florescência, encontrei os c;impos ciueimados, oljtendo somente 5 indivi-

dues, poróm sem flores.

Estes trazidos para a província do Amazonas o alii cultivados até hoje, não

deram flores, embora todos os annos appareçam rebentos cada vez mais enfraque-

cidos. Receiando a morte da planta, dou aqui esta resumida diagnose.

Microtoulbosae

p * Scapo racemoso; bracteis minimis.

1. c. Vauaperyense Barb. Rod. 1. cit. PI. 832.

Pseiidobulbis aggregatis, comeis, 2-3-phyllis; foliis elongatis; lineari

lanceolatis, qiiinquenervatis, acutis ; scapo erecto paulo minore

foliis, bracteis niinutis, racemoso, multifloro; sepalis oblongis,

ápice rotundatis, incurvis ;
petalis subaíqiialibus, convexis, in-

curvis ; labello unguiculato, basi bicristato, trilobo, lobulis late-

ralibus rotundatis, erectis, médio minore, reniforrae, margiuibus

recurvis, in médium longitudinaliter concavo ;
gynostemio cylin-

draceo, claviformi, subgeniculato.

HAB. as arvores das maltas húmidas do rio Yauapary, formando
grandes soqueiras. Floresce em Junho.

Otos. Os sepalos e petalos são amarellos côr de ôca finamente salpicados

de escuro; o labello é branco também salpicado de carmim.

BURLINGTONIA Liudi,

1. B. ]\regreiiBÍ8 Barb. Rod. 1. cit. PI, 839.

Pseudobulbis oblongis longitudinaliter sulcatis transversa rugosis, com-
pressis, monophyllis ; folio lorato, acuto, erecto ; scapo simplice,

pêndulo, multifloro ; floribus magnis, alternis ; sepalis superiora

oblongo, acuto, ápice recurso, basi attenuato-canaliculato, in-

ferioribus connatis, ápice acuto, conduplicatis ;
petalis sepalisque

majoribus, oblique-oblongis, acutis, basi attenuatis, ápice acutis,

recurvis, margínibus ondulatis ; labello cum gynostemio parallelo,

unque canaliculato, ápice cuneato emarginato, lateraliter crispi-

foliato, lamellis 4-jugis, carnosis, quarum anteriores multo lon-

giores. Gynostemio gracilis, erecto, teres, clavato, ápice bidentato,

dentibus carnosis, erectis, acutis.

O Vide Resultado botânico de uma breve excursão a S. Joã.o d'El-Rei/, Minas Geraes.

Revista de Engenharia, 18S1. Ns. 4 e 5.
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HAB. as cuieiras (Crescentia cujeté) da povoação de Moura, à margem
direita do Rio Negro, procincia do Amazonas. Floresce em
Jtmho.

Otos. Esta magniflca espécie tem as flores, grandes, de um branco sujo,

manchado de carmim sujo, com as pétalas raiadas longitudinalmente por fora

6 fiDamente pontuadas de carmim siyo. O labello tt^m o ápice mancliado de
carmim e a txise finamente pontuada. O gyuostemio é branco com a base
pontuada e com linhas de carmim. As flores são cheirosas.

MAXILLARIA Ra. et Pav.

Acaxiles

3 * Unifloris

1. Hl. monantlia Barb. Rod. l. cit. PI. 826.

Pseudobulbis ovalibus, compressis, rugosis, monophyllis ; foliis lineari-

lanceolatis, acutis ; scapo solitário, pseudobulbum majore, squa-
mato, squameis envaginantibus, compressis, acutis, suprema
OTario minori ; sepalis, superiore lineari-lanceolato, acuto, erecto,

inferioribus latioribus, patentibus, omnibus marginibus recurvis ;

petalis multo minoribus, erectis, angustioribus, acutis, convexis;

labello trilobo, lobulis lateralibus, subrotundis, erectis, intus

pubescentibus, lobo médio lanceolato, acuto, recurvo, ápice sub
conduplicato, callo carnoso, compresso, pubescenti.

HAB. as mattas da provinda do Espirito Santo. Floresce em De-
zembro.

Oljs. Sepalos amarellos côr de enxofre, pontuados de carmim escuro nos
bordos ; pétalas pontuadas, no ápice, da mesma côr ; labello amarello com os
lobos lateraes linhados-pontuados por dentro : gynostemio carmim escuro.

2. M. Yauapepyensis Barb. Rod. l. cit. PI. 844.

Pseudobulbis oblongis, compressis, laevibus, monophyllis ; foliis lineari-

lanceolatis, elongatis, basi attenuato-conduplicatis, acutis ; scapo

solitário duplo pseudobulbum majore, a squameis quinque vagi-

nantibus embricatis tecto ; sepalis, superiore incurvo navicu-

lare mucronato, inferioribus latioribus incurvis, concavis, mu-
cronatis, omnia obtusis; petalis sepalis angustioribus, obtusis,

mucronatis, concavis ; labello trilobato, minore petalis, lobulis

lateralibus erectis, oblongis callo elongato inter se carnoso ele-

vato oblongo, lobo médio sub orbiculari, emarginato, recurvo,

marginibus onduiatis, intus et extus laeviter pubescenti.

VOL. I. 17
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TIAli. OS troncos das arvores das margens do rio Y&wA\)<:ry. Floresce

em março e abril.

Ol>s. Os sepalos são amarollo carregado ; as pétalas brancas amarelladas

;

(la mesma cór o labollo cora o centro e o apiee cio callo amarello còr de ouro

e os lobos lateraes linhados de purpura escuro.

p ** Plurifloris

3. IH. xantliosia Barb. Rod, l. ci(.\Pl. 848.

Pseudobulbis oljlongis, compressis, monophyllis ; folio lineari lanceolato,

elongato, oblique acuto, ad basin conduplicato ; scapo 2—6 con-

temporaneis, sqiiaineis? - envaginaiitibus, carinatis, acutis, prima

ovarium paulo minore ; sepalis, superiore lanceolato, acuto, ápice

recurvo, intus, convexo, inferioribus latioribus, majoribus oblon-

gis, acutis, concavis,j ápice recurvis
;

petalis lanceolatis, multo

angustioribus, acutis ápice recurvis ; labello elliptico trilobato,

lobulis lateralibus oblongis, obtusis, erectis, callo inter se elongato,

carnoso, erecto, attenuato, basi pubescenti, lobo médio subro-

tundo, emarginato, pubescenti, recurvo.

HAB. as arvores das maltas do rio Yauapery. Floresce em abril.

Olbís. Tendo eu perdido a etiqueta desta espécie não posso dar a cór exacta.

Lerabro-me somente que é amarella cór de enxofre com o labello branco e

carmineo.

QUEKETTIA i-i"<ii.

Q. clirysaiitlia Barb. Rod. l. cit. PI. 858.

Pseudobulbis minimis oblongis, monophyllis ; foliis carnosis, C3-lindrn

ceis, compressis, antice sulcatis, acutis, elongatis ; scapo ere.^

folio majore, paniculato, multifloro ; sepalis, superiore erec;

oblongo, acuto, doi'so anguloso, ápice recurvo, inferiorilnis ba

subgibbosis, connatis, bifidis
;
petalis oblongis, sub acutis, apic

recurvis, dorso anguloso ; labello unguiculato oblongo, basi bi-

calloso, excavato, ápice acuto, lateraliter i^licato ;
gynostemio

erecto, tereti, subclaviformi, ápice auriculato ; antliera sub-glo-

bosa. Pollinia 2, postice excavata, caudicula minuta, lineari
;

glândula minuta.

HAB. os galhos delgados e musgosos dos lagares liumidos de Chichi-

uahú, 110 rio Yauapery. Floresce em abril.

Olbs. Kâta espécie por seu porte e flores amarello-douradas, é superior à

sua congénere descripta pelo fallecido Lindley. em 1835. E' a segunda conhe-

cida, representando uma o sul e outra o norte do Império. A 1» O. microscópica

Liudl. é do Rio de Janeiro e a 2', a que aqui descrevo, do Amazonas.
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NOTYLIA Lin.U.

IV. Yauaperyensis Barb. Rod. l. cif. PI. S62.

Pseudobulbis minimis, oblongis ; folio lineari-oblongo, basi attenuato,

ápice apiculato, omlulato ; racemo folio minore, nutante, pauci-

floro ; floribus albesceiítibus ; sepalis, superiore lanceolato, con-
cajTO, incurvo. acuto, inferioribus bipartitis, ápice obliquo acutis,

recurvis ;
petalis iacurvis, oblongis, acutis, concavis ; labello un-

guiculato, sagitato, obtuso, basi sub unguis puberulo : gynos-
temio cylindraceo.

HAB. os ramos delgados e musgosos das arvores das raaUas
húmidas do rio Yauapery. Floresce em abril.

BATEMANIA i.indi.

1. O. Vauaperyensis Barb. Rod. 1. cit. PI. S54.

Pseudobulbis ovatis, tetragonis, lucidis, sub-corrugatis, bifoliis ; foliis

oblongis, acutis, basi angustatis, racemus pendulus 2-4 florus; sepa-

lis superiore oblongo, acuto, incurvo, concavo, inferioribus majo-
ribus, patentibus, marginibus incurvis : petalis oblongis concavis,

acutis,erectÍ3 ; labello trilobo lobulis lateralibus oblongis, serrulatis,

médio subrotundo eniarginato, recurvo, ondulato, disci in médium
laevi

.

HAB. as maltas do rio Yauaperi/. Floresce emjunho.

Oljs. — Sepalos e petalos esverdeados, manchados de carmim escuro ; labello

branco.

2. Oatemaiiia Peti>onia.

Pelronia regia Barb. Rod. Gen. sp. I. 1878, pag. 107, n. 1.

Estudando melhor esta espécie encontrada no rio Yauaper}-, vi que
ella pertencia ao género 5a?e//ía>i?a de Lindley, estabelecido em 1835 e

não ao género Pcíron/rt que para ella havia creado. Em consequência

disso, aqui corrijo o erro que commetti levando a espécie para a syno-
nimia.

Tribu ARETHUSEAE Undl.

SOBRALIA Tíz. et 1'av.

Sobralia Yauaperyensis Barb. Rod. 1. cit. PI. 841,

Plantae caespitosae, epiphytae, caulis tri-quadripedalis, flexuosis, ramosi^
teretiusculis, foliis oblongo-lanceolatis, acuminatis, subondulatis
quinque nervosis ; spathae exsertae, acuminatae ; sepalis basi, in
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tubum connatis, longe-lanceolatis acutis, inferioribus lanceolato-

trapezoidalibus, acutis; petalis longe obovalibus, acutis, basi at-

tenuatis, latioribus ; sepalis peíalisque omnia anthesi revolutis;

labello oblongo, basi bilaminigero, ápice lateraliter sinuato, pro-

funde emarginato, marginibus crispifoliatis, ápice recurvo; gj^nos-

temio clavato, ápice trilobo, lobulis lateralibus retrorsis, acutis,

antice carinato

.

HAB. as arvores das mattas húmidas do rio Yauapery, Floresce

em junho

.

Olbs. AS flores, embora menores que as do S. macrantha, são liadissimas s

de um lilaz admirável. Murcham com muita facilidade.

Tribu aEOBLASTEAE Barb. Rod.

PoUen extus laeviter cohaerens in massis (polliniis) laevis excavatum,

intus pulvereura granulosum facilè solutum. Anthera opercularis, termi-

nalis persistens.

Herbae terrestres, radicibus fasciculatis rigidis, basi corrugatis ápice

carnosis tuberculiforraibus, amyliun plenis. Folia membranacea in vagi-

nam caulem circumdantem expansa. Flores spicati

A espécie que me obriga a estabelecer esta nova tribu afasta-se inteiramente

de todas as estabelecidas pelo sábio Dr. Lindley e em nenhuma pode ser iacluida,

porque nem as pollinias, nem as flores teem os característicos determinados. Sô

pelas flores é um pouco aflm das Neottiaeas.

As pollinias são pulverulentas, com o pollen completamente desaggregado,

porém, quando comprimido na anthera, apresenta duas massas ocas, divididas, cada

uma, por um sulco profundo que lhes dá o aspecto de quatro.

Este pollen assim se une sem glúten algum, ou caudiculas, apresentando exter-

namente uma superflcie lisa de um aspecto eeraceo e internamente a m\ssa granu-

losa, destacando-se facilmente os grãos. A matéria elástica que liga o pollen das

Neottiaeas e das Arethuseas ou a que forma a rede do das Ophrideas não existe na

planta de que me occupo. Os grãos do pollen isolados são pyriformes.

Pelas raizes esta orchidacea afasta-se também das suas companheiras, pois

são mui duras, rígidas mesmo aquellas providas dos tubérculos, que reproduzem a

•planta O tecido celular dà-lhes um aspecto carnudo, mas é atravessado este por

um feixe de tecido fibroso solido e muito duro. Todas as células do tecido celular

são cheias de amido. A parte inferior das raizes, que são glabras, isto é, a parte

que se prende à planta é inteiramente lenhosa, quadrangular e transversalmente

muito enrugada.
,

. .,

Foram estes os priucipaes caracteres que me levaram a propor a nova tribu

para n'eUa incluir o novo género que, por emquanto, é representado pela unica

espécie aqui descripta, que serve de typo

.

GEOBLASTA Barb. Rod.

Sepala superiora subcoriacea, erecta ; lateralibus erectis, cruciatis,

labello suppositis.

Pétala translúcida, inter sepalis erupta, recurva.
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Labellum gygaostetnio parallelum, trapazoideum, glandulis filiformibus

ápice oblique obsitum, basi viUosum.

Qynostemio clavato, ápice auriculato, semiteres, lateraliter anguloso ;

stigma magniim, convexum.

Anthera fixa gyaostemium continua, bilocularis
; poUinia 2 elongata,

extneré suleata, laevis: intus pulverulento-granulosa, extus laevis.

Flores spicati.

Herbae terrestres, radicibus tuberculiferis-corrugatis, foliis raãioa-
líbus, tactu mollibus, sub sucoulentis.

Pelas folhas seria esta planta um Sarcoglottis, si as raízes sem pellos não a afks-
tassem, também, pela sua rigidez u rugosidade. A haste coberta de squamas ou
bracteas é muito soinelliante á dos Spiranthes, porém as flores são inteiramente
dififerentes. O ovário ô liso, lustroso e oboonico. Pelo porte e pelo habitus, parece
uma Neotiíeas, eraquaato que pelas flores se liga ás Vandeas, com poUinias que se
não prendem á tribu alguma.
O nome Geoblasta deriva-se de yíi terra, flXasTavoi germinar, pela circumstancia

de ser terrestre, extherantba, o só crescar no solo duro das estradas, batidas pelos
passageiros.

Espécie única.

Greoblastsi Xeixeiraaa Barb. Rod. loc. cit. PI. 865.

Foliis 2—3 contemporaneis, envaginantibus, extheranthis, oblongis, acutis,

planis; scapo erecto squameis envaginantibus embricatis tecto,

unifloro. Sepalis oblongis, acutissirais, concavis, striatis, erectis,

inferioribus cruciatis
;
petalis minore sepalis, oblique oblongis,

acutis, concavis, ápice recurvo-convexo; labello basi gynostemio
adnexo, erecto, concavo, basi villoso, anticé ad médium subsqua-
mato, marginibus laciniatis in glandulis piliferis erectis et recurvis.

HAB . eresoendo nos terrenos argilosos e batidos das estradas de Cu»
rityba, na provinda do Paraná. Floresce em Outiibro.

Os sepaios são transparentes, verdes com veios purpúreos ; as pétalas são bran-
cas com veios da mesma côr dos sepalos, e o labello ô cor de vinho eícuro, com os
pellos do ápice brancos e os dos lados pardacentos.

Descrevi esta espécie em 1881, logo que recebi o exemplar seeco, que me foi

communicado pelo Ex.™ Barão de Capanema ; porém só completei o meu estudo no
anno seguinte quando recebi exemplares vivos e completos. Esta maguiflca e
exquisita espécie é dedicada ao Sr. Augusto de Assis Teixeira, o que primeiro a en-
controu e a esforços do qual devo possuir exemplares perfeitos.

Museu Botânico do Amazonas, março de 1886.

FIM DO PRIMEIRO VOLUME
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ANTIGUIDADES DO AMAZONAS

A NECROPOLE DE MIRAKANciUÉRA

Dans ces meubles d"outre tombe, ilans ces débi-is des ages,
dans ces essais, quelque rustiques et iuipartaits qu'ils semblent,
il n'y a rien à dedaigner, rien à ríjeter.

Derniers ténioignages de la jeunesse de Tliomme et de ses
preiniers pas sur la terre, ils ofTrent probablement tout ce qui
reste de ces nations qui n'élévèrent ni coloanes, ni monumeuts.
Lã. dans ces pauvres ustensUes. esttoute leui- hisloire, toute
leui- religion ; lã, est leur langue ."i la fois vuliraire et sacrée, et
c'est dans ces rares et grossiei-s biéro^lyphes, qu'il faut evo-
quei- leur existence et la révélation de leurs mceuvs.

JS. dcPerlhcs. Ant. 0:U. et anti diluv. I. pag. 3.

Quem, nos tempos que correm, sobe o Amazonas, costeando a margem
esquerda, logo que deixa a cidade de Itakoatiara, antiga Villa de Serpa,
vê, na época da vasante, um terreno elevado que, conforme a descida das
aguas, attinge ás vezes 10 metros de altura. E' composto de stractos

parallelos e horizontaes, formando uma alta barranca, que se prolonga em
vargem para o lado norte, vargem que se alaga na época das chuvas,
deixando apenas a sua orla em secco

.

Esta costa é toda coberta de florestas modernas, onde se destacam gran-
des madeiros dos primitivos. O terreno estende-se assim até a extincta

aldeia deS. José do Amatary ou Matarv, onde então se levanta mais, a

tornar-se um pouco montanhoso, formando a terra firme.

Nesse espaço na época das enchentes, se apresentam quatro estreitas

passagens, que formam outros tantos canaes que levam as aguas barrentas
do Amazonas para as escuras do rio Urubu, que corre ahi muito próximo
e mais ou menos parallelo ao grande rio . A esses canaes dão os naturaes os

nomes de furos de Santo António, Kainamã, Arauató, Uichytyba ou Aybu.
Essas terras são hoje a verdadeira margem do Amazonas e servem de
limite ao paz-rtíia' conhecido por Paranii do Trindade, ou modernamente do
Mirakanguéra, formado pelas ilhas do Trindade, hojeKumaru, daÇapukaia
e da Uakyra.
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Logo acima do furo Arauató estcnde-se uma ilha baixa, arenosa, co-
berta de pequena vegetação, que pela enchente se alaga e pela vasante
apresenta uma extensa praia, conhecida pelo nome de ilha da Benta, e que
serve de dormitório a milhares de garças, pelo que os tapuyos dizem que
éahi ouakarè kiçaua. E' na região fronteira á ponta desta ilha que fica

a necropole de Mirakanguéra.
Designam por esse nome, que quer dizer osso de gente que existiu, de

mira, gente, kang, osso eku"ra, que existiu, o terreno que ha séculos foi

um extenso cemitério de uma grande população que habitou nas proximi-
dades, por dilatados anãos. Occupa este cemitério, verdadeira necropole,

um espaço ao longo da costa, de mais de meio kilonietro, e pelo interior se

estende a grande distancia, fora o que tem sido arrebatado pelas aguas
;

facilmente se distinguem seus vestigios a dous metros abaixo da superfície

do solo e a seis ou oito acima das aguas, no tempo da vasante. Desde a bocca
do Arauató até S. José do Amatarj, todo o terreno è levado annualmente
pelas aguas do rio Amazonas, que o excava, fazendo com que as terras

desabem, levando comsigo não só arvores da floresta primitiva, como a

matta de nova apparição e os cacaoaes que estão ahi hoje plantados. A' custa
dessas terras vai-se alargando o paraná e augmentando-se a ponta da
ilha da Benta

.

Annualmente, de maio a setembro, quando o rio enche, alinha, por
assim dizer mortuária, fica, nesse tempo, sob as aguas ;

porém durante a

vasante, isto é, nos outros mezes, a margem se descobre, e no meio dos

destroços que as aguas deixam, e na praia que se forma abaixo do barran-
co, milhares de fragmentos de louea de barro cozido attestara o grande
numero de iiikaçauas, ou urnas mortuárias, que as terras destruíram
com a sua queda e foram carregadas em pedaços e sepultadas no fundo
do rio.

Maio

Setembro (1)

Antes de tratar desse cemitério, assumpto desta memoria, seja-me ain-

da permittido entrar n'um estudo geológico que tem modificado geographi-
camente o terreno, e de que já me occupei, n;lo só em relatório apresenta-

(') Esta xj-logiMiihia é aberta no Gru^nary, espécie nova que descrevi com o nomo de
Escmbechia fasciculata, madeira que com vantagem sibstitue o bucho.



do ao Ministério da Agricultura, em 1873 ('), como em artigo publicado

DO Diário do Grão Pará, referido também em outro trabalho que pu-
bliquei, (^) porque os estudos que agora fiz com relação ao Mirakanguèra,
não só confirmaram o que jà havia dito, como ampliaram aquelles estudos

anteriores.

Descripto como acima o foi o terreno do Mirakanguèra, resta-nos

saber se desde as primitivas épocas, ou mesmo si pela descoberta do

Amazonas tinha elle a configuração que hoje apresenta, e si a necropole é

de época anti-Colombiana ou relativamente moderna. As paginas tra-

çadas pela mão da natureza no solo, e as da historia, pelas inscripçõese

seus escriptos, nos affirmam que o cemitério começou em época anti-

Colombiana e durou até meiados do século XVII.
Principiarei a provar isso, desfolhando as paginas que a alluvião dis-

pôz em stractos ou camadas, nosaffirniando sua longa existência, as quaes

nosdizem que hoje está o Amazonas ahi deslocado pelo grande decrescimento

que tem tido o volume de suas aguas. Com effeito, quando em 1639, subiu

Pedro Teixeira o Amazonas, e quando cora elle desceu do Peru o padre

Christovão da Cunha, o grande rio, chegando às terras altas, hoje do Ama-
tary, se estendia marginando-ase caminhando para o norte a passar pelas

serras do Karu, Muçuminy, Yaraki, Uatá-puku e Ponta Grossa, que
formavam ahi uma grande bacia, onde se grupavam diversas ilhas,

servindo hoje essas serras de balisas aos rios Amatarj, Urubu, Anibá e

Uatumã.
Quem descia pela margem esquerda passava successivamente pelas

fozes desses rios, que desaguavam em pleno Amazonas, quando hoje uns
estão com o curso desviado e augmentado, como o Urubu, e outros des-

aguam em canaes, fora do Amazonas, como o Anibá e Uatumã, e por onde
não se passa sinão propositalmente, formando o lago Çaraká, quando era

antigamente caminho obrigado.

O leito desse lago, depois de successivas e demoradas enchentes, alteou,

e, pelo grande decrescimento das aguas, tornou-se depois enxuto, de modo
que não só as diversas ilhas se uniram separando o Amazonas desses rios,

que ficaram comprimidos entre as ilhas e a terra firme, como também, não
chegando mais ahi as aguas, as florestas appareceram, ci-esceu o húmus e

totalmente se modificou a topographia (^).

Essas ilhas, ainda em 16.55, quando o padre Vieira fundou a missão
dos Aroakys, existiam, e foram mesmo até 1780, porquanto, os astrónomos
portuguezes delias levantaram a planta.

Tinham então os nomes de Uatapy, Arauató, Ayby, Kanakar, Panema,
Uritu, Kukuar ; são ellas que, unidas hoje, formam acosta do paranà do
Trindade e as ilhas Paviana e Urubu, que estabelecem os paranàs de
Silves eda Capella, onde desaguam o rio Urubu, agora unido ao Anibá e o

Uatumã, que antes se lançavam directamente em pleno Amazonas.

O Exploração e estudo do Vallc do Amasonas. Rio Uriíbu 1S7Õ.

(') Ensaios de Scieneia. Rio de Janeiro— 1876.

(») O aband jno do cemitério data provavelmeute de uma grande enchente que o cobriu,
deixando sobre elle uma camada ou stracto de argilla e areia de quasi quatro decimeiroa
de espessura, sobre a qual existe o húmus actual. Talvez essa enchente seja a mesma que
originou o êxodo das .-amazonas e o génesis dos Uaupés.
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Na ilha do Ayby estabeleceu-se, no século passado, a missão dei takoa-
tiara, depois Serpa, c hoje cidade daquellenome; na do Matap}^ existia o

cemitério, e na terra firme do Amatary fundou o padre Francisco Velloso

a sua missão, que foi depois dirigida pelos padres Aluisio PateileJoao
Maria Clarçoni. Em 1714 passou esta missão a ser administrada pelos

religiosos Mercenários, mas em 1768 já não existia.

Subindo para o Rio Negro os Aroakys, acossados pelos Parikis, esta-

beleceram- se ahi no século passado os Muras, guiados pelo indio da tribu

VumA, Manoel João, que fora desde pequeno por elleiapprehendido no rio

Mataurá e criado, tornando-se mais tarde seu chefe. Com o correr do
tempo o venerando carmelita Fr. José das Chagas, fundou ahi uma missão,

erigiu aCapellae nella teve residência até que partiu para o rio IMadeira,

onde foi fundar a missão do Çapukaiaroka, Ainda pouco antes da revolta

dos Cabanos, elle ahi dizia missa. Foi a missão predilecta da sua velhice.

Em maio de 18)33 foi elevada a parochia. Até o anno de 1876, mais ou
menos, se conservaram os Muras neste logar, sob a direcção de directores

de Índios. (') Dessa data em deante, pela perseguição dos brancos aos

Muras, foi o logar abandonado e desappareceu totalmente a povoação, que
toi'nou-se deserta, invadindo as raattas todo o espaço por ella occupado.

Attestam seu passado, vestígios de alicerces da igreja, de casas e restos de

louça.

Um deposito de lenha para fornecimento a vapores e duas palhoças le-

vantadas, de Cearenses, são as únicas cousas que dão vida a esse logar,

outr'ora tão habitado.

Apertado, pois, o Amazonas, com a união das ilhas e elevação da costa,

na margem esquerda, ficou elle com um canal estreito entre esta costa e a ilha

do Trindade, correndo entre o rio Madeira e a mesma ilha a yrubaia, (-)

ou mãe do rio, como vulgarmente dizem os tapuyos, para indicarem o curso

ou canal principal do rio. Muito posteriormente, com as grandes cheias, o

volume das aguas procurou alargar sua passagem nesse canal, e, actu-

ando sobre a parte que fora a ilha do Matapy, começou a corroel-a. Sendo

ella formada de terreno ai'gilloso, e, encontrando os stractos superiores

nascidos de modernas alluviões de argilla, intercallados com outros de

areia, começou a ser perfurada a ponto de separal-a em duas, abrindo um
estreito canal, que annualmente se alarga e â custa desse trabalho formou

a ilha da Benta, que então não era mais que uma ponta da ilha do Matapy.

Hoje, carcomida a costa, as areias se depositam na parte inferior da Benta

pela direcção das correntes que ahi existem, emquanto a argilla é levada

em suspensão pelas aguas. (')

(') Em 1838 a povoação continha 17'casas e 90 Índios, sendo 47 do sexo masculino, dos

quaes20 menores,

(-) Com este nome dosignam os índios o canal principal do rio, onde nunca sécca.ea

corrente é maior. 15' costume era portuguez dizerem a mãi do rio, o rabo do rio. como a mãi
da cachoeira, o rabo da cachoeira (ylubayaov. ytuguay). Yrobaya é o antigo Yriiuay, que

a pronuncia portugueza transformou em urugnay, donde vem o nome do nosso aílluente

do rio da Prata. Deriva-se de y, agua ou rio, e óbaya. antes huuay. a cauda, o rabo,

tomando o r por euphonia.

(^) Notam-sa, nas aluviões modernas do Amazonas, camadas ou stractus differentes ;

umas de matérias vegetaes eanimaes, como troncos, folhas, fructos, ossos, detrícms, etc;

outras de areias e de argilla, que parecem depósitos sobrepostos por diversas iaundaçõ»s,

quando esse facto se não dá sinão pelo effeito dasvasantes.
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Os antigos canaes.que separavam as ilhas primitiras, são hoje os estrei-
tos furos, que só pelas grandes enchentes, e sob as mattas, dao passagens
a montarias e igarités, quando outr'ora eram largos paranãs que ahi fa-
ziam do Amazonas uma immensa bahia. Das florestas das primitivas ilhas
as que o machado tem respeitado, existem as seculares Muiratingas, Taka
kás, Çuriiahurnas e Maktkarekuias

.

Nesta ilha do Matapy, pois, è que existe o immenso cemitério que as
aguas põem a aú cora as terras cabidas. Presumo, pelas razões que adeante
apontarei, que o Mirakanguèra vem dos antepassados da antiga tribu dos
Aroakys, que começou a ser dispersada no século XVI e terminou no século
passado, tribu cujos descendentes ainda existem nas cabeceiras do rio Ua-
tuniã, na Guyana Ingleza, onde os naturaes os denominam Arowack, mas
(jue os Amazonenses pronunciam claramente Aroaks

.

Os Aroakys formavam uma tão grande nação, que os Portuguezes a
denominaram Reiíio dos Aroakis, e que se estendia desde Venezuela até o
Amazonas, occupaudo todo o littoral e indo at> as Antilhas e ao centro da
ilha de Joannes ou Marajó. Penso que a nação era Aroak, mas este nome
foi modificado pelos povos, das differentes nações, que se apoderaram do seu
território

.

Assim, em Venezuela, os hespanhóes a denominaram Aroacas, nas
Guyanas, os InglezesdeArrotcaks, eosfrancezes de A'ruaqi(es , e noBrazil
os portuguezes de Aruaki/s ou Aruaquizcs, quando, entretanto, perpetuou-
se em Marajó o nome Aruan e nas Antilhas o de Aruac. O Aroak>j, dos
portuguezes originou-se da pronuncia Parikij, dos inimigos dos Aroakys
Índios, porque quasi em todas as palavras accrescentam o suffixo guttural
fc//, pelo que na foz do Amazonas perpetuou -se o nome de Aroan ou Aroac
e no interior o de Aroaky

.

Essa grande nação era dividida era tribus, que habitavam grandes ex-
tensões, e que eram conhecidas pelo nome dos tuichauas que as governavam,
pelo que em muitos logares os nomes destes estenderam -se ás tribus. Hoje,

além da historia, nos mostram a sua grande população os cemitérios que
deixaram não só em Marajó como no Mirakanguèra.

Dividida a tribu, teve depois por inimigos figadaes os índios Paríkys,
seus parentes, e Aníbàs, com os quaes sempre estavam em lucta nos rios

Yatapú e Aníbá, lucta que ainda ha bem pouco tempo perdurava.

Durante o tempo da ch^ia. que demora seis mezes, as aguas teem pouca corrente e em
alguns logares nenhuma, pelo que durante esse tempo de tranquillidade das aguas se for-
mam grandes depósitos da argilla que estava em dissolução, de matérias vegetaes e ani-
niaes, de areias, etc. tudo mais ou menos misturado formando uma só camada. Quando
começa a vasante, anunciada pelos repiquetes, iste é por pequenas vasantes e cheias que se
succedem por espaço de horas e de dias, antes de começar a vasante geral, começam esses
depósitos a serem abalados.

A vasante geral não se faz continua e regularmente e sim cora intervallos de horas,
gradualmente e por assim dizer aos saltos. Por espaço de algumas horas, em geral da
noite, as aguas descem rápida e seguidamente sem tempo nem motivo para dissolver a
camada deixada |iela enchente, porque se faz mansamente e nas horas em q'ie as aguas
estão tranquillas, pela calada da noite. .-V um certo moment> dado, pára a descida, e

começando a aragem da madrugada começam as aguas a raarulbarem-se e com o vento
do dia, a baterem de encontro á praia, e a lavar as areias. Kntão as aguas revolvem a
camada, as argillas são dissolvidas e lavadas pelas correntes, e se depositam só as areias
linipa.s que formam uma zona. As folhas, os troncos, etc, como leves, são pelo mesmo mo-
vimento das aguas, levados para sua orla, o começam a fluetuar para serem deix.ados for-
mando nova camada, quando e rapidamente se escoam as aguas. Assim forma-se ura

strato de argilla, um de matérias vegeties e outra de areia.
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Toda a margem primitivado Amazonas, ao espaço quu descrevi, era por
elles habitada, sendo o cemitério na oxtincta ilha do Matapy, hoje costa
doMirakanguéra. Tenho razões para pensar por essa forma. Ha liJaruios,

(juando .subi os rios Uatumã o Yatapú, velhos Aroakys me informaram o

que pehxmaranduba de seus avós até elles chegara.
Os Índios de todas as tribus não sabem o que é progresso e fielmente

rospoitain os costumes de seus maiores. Tudo quanto fazem segue os
modelos primitivos, o que è de grandes vantagens para o ethnologo, por
que, desse modo, quem conhece seus hábitos pôde distinguir uma tribu de
outra. Seus enfeites, suas ceremonias, suas festas, seus actos fúnebres são
sempre conservados com religiosa fidelidade.

Isso facilitou-me o estudo que fiz do visu no terreno do Mirakanguèra
e na cerâmica que elle encerra. Pela historia sabia que o Reino dos Arua-
quizes exiitira, nessa região, e, estudando cuidadosamente sua louça, ecom-
paraudo-a com as informações verbaes que tinha dos velhos Aroakys,
cheguei a convencer-me que o que parece restos de uma população estran-
geira pre-historica, nãoé mais do que vestigios delia o da civilização que
trouxe. Com eífeito, quando se compara a arte cerâmica da época anti-
colombiana, ou a deixada entre seus descendentes, com a hodierna, que se

utilisa de instrumentos, modelos e tintas, naquella época desconhecidos,
vê-se quanto essa arte estava mais adeantada e quanto mais artista era o
homem de então. A louça, terra cota, que tenho visto, feita pelos actuaes

Assim como as ondas do mar atiram os ciscos ás praias, voltando limpas, assim as
correntes deixam pelas margens o deposito das matérias, que trazem em suspensão.

Todos osses depósitos são mais ou menos segundo o tempo que levam as aguas paradas
ou descendo.

Si o tempo deparada é longo, ou si as aguas se escoam muito vagarosamente, o de-
posito de areia é maior ; si se escoa rapidamente, o de argiUa é maior, assim como o de
matérias orgânicas," que está também na proporção da demora e do escoamento vagaroso.

Pelos degráos que íbrmam-se nas praias póde-se dizer o tempo que levaram as aguas
paradas ou descendo.

O facto que se observa hoje, parece que explica também alguns depósitos geológicos, em
que se snccedem a argilla, ás areias, aolignito á turfa, aos calcareos, eto.

Dou aqui duas figuras que mostram a natureza das aluviões e a superposição das ca-
madas produzidas pelas vasau es.

Nos logares, nos quaes hoje, pela diminuição considerável que tem tido o volume das
aguas do Amazonas, as enclientes não chegam e se formam as vargens, encontram-se
sempre esta formação de terreno, que não estudado, parecerá . ter sido feito por depósitos
successivos, de matérias differentes, em tempos dilFereutes. quando todo os depósitos são
contemporâneos, e produsidos pelas v.asantes.

1



Aroakjs, alguns mesmos fora inteiramente do contacto da civilização mo-
derna, não chega nem ao menos a arremedar a antiga, a não ser pelas for-

mas, porém sem correcção de linhas e elegância primitiva.

O ceramista, nesse tempo, não só era mais caprichoso, como tinha pa-

ciência, noções uatui'aes de desenho, gosto artístico e mais imaginação, de-
generando tudo isso em indolência, falta de cuidado e mesmo embruteci-
mento .

E' verdade que ao bem estar e a completa liberdade succederam a op-

pressão e o captiveiro. O viver foragido, occultos nas yahakuaras ('), ou
soffrendo as algemas de captivo, quando não cabiam aos golpes de alabarda
ou balas de mosquete, fez com que tudo ficasse perdido ou aviltado.

Os Aroakvs do Amazonas foram os emulos e talvez mesmo os contem-
poi'aneos dos Nheengaibas de Marajó ou dos que fizeram os seus aterros se-

pulchraes, cuja louça em nada é inferior à dos aterros sepulchraes da ilha

de Marajó, sendo até superior em elegância, bem que rivalise na pintura.

Para mim os constructoi^es dos aterros sepulchraes de Marajó não são

pre-historicos ; foram os appellidados Nheengaibas, que não eram mais do
que um ramo Aroakv.

Si não fosse o estudo que fiz dos costumes Aroakys, com certeza

levaria essas relíquias para tempos mais remotos. Da analogia que en-
contro que a filia a um povo emigrado, tratarei em capitulo subsequente.

Na multidão de fragmentos, e mesmo peças inteií-as que se encontram, três

espécies de iukaçauas ou urnas mortuárias se descobrem no Mirakan-
guéra, todas de diversos tamanhos, que indicam a estatura e a idade do
individuo, o que se conhece pelo comprimento dos ossos, desde o adulto até

a criança de peito. Na primeira guardavam-se provavelmente restos dos

chefes, dos /wofífta/^as' ou pessoas de família, mas simplesmente ossos, de-
pois de haver a terra consumido as carnes ; na segunda encerravam -se

restos do vulgo, sendo os ossos partidos e guardados, depois da cremação
do corpo ; na terceira encerravam-se restos das cinzas das carnes e pó dos

ossos, servindo também nas ceremonias fúnebres . Os chefes não eram cre-

mados ; enterravam-se, sendo mais tarde exhumados os ossos. Somente
pessoas de familia e o vulgo soffriam a cremação, sem que nisso houvesse
excepção . Depois de retirados da fogueira, os ossos calcinados eram que-

brados, recolhidos a uma urna, sendo uma parte reduzida a pó para ser

misturadaá tinta de uruku ou kui'i/ e servir na festa fúnebre da familia, o

korokonó. Algumas vezes reduziam a ossada apóe então era guardada em
urna especial. Isso dava-se com as famílias dos chefes ou dos moakaras.
Estas urnas cinerarias são de formato differente das que guardam ossos do

vulgo, conservando estas sempre a mesma uniformidade, posto que apre-

sentando todas o mesmo tamanho . Conforme a quantidade de ossos que
deixava o funeral, assim o tamanho da urna (^).

Além destas urnas havia outras, também cinerarias, que serviam para

guardar cinzas dissolvidas em tinta. Dahi as passavam para as taças. Es-
sas urnas são raríssimas. Todos os vasos que encerravam despojos eram
pintados de branco com arabescos pretos e vermelhos, sendo alguns tam-

(') Yabá. fufir, Aliara, cova, caverna, gruta; logar ein que se occuUavam 03 fugitivos.

O quilombo e o mocambo aão são mais do que yahahuai-as

.

(*) Comparado o numero das urnas ossuarias com ai ciner-irias. vè-se que aquellas são
em numero mais liniilado, emquanto que o destas é extraordiuai-io.
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bem esculpidos. As paiiellas que continham viveres, que se collocavam
junto á urna, eram também pintadas e esculpidas ; assim como as taças que
serviam para o Ãac/i/ry e para o deposito de tinta para pintura do corpo.

As panellas tinham as bordas ornadas de figuras zoomorphas, assim como
as azas das taças cinerarias, de que abaixo tratarei.

Infelizmente, a humidade do terreno, circumdado d"agua por toda parte,

principalmente durante o inverno, impede que as tintas se conservem . Re-
tiram-se as urnas da terra completamento col)ertas de tabatinga, perce-

bendo-se aqui e alli os desenhos com as cores ainda vivas
;
porém, logo que

se lança agua sobre ellas para despojal-as das massas de terra que a ellas

estão adherentos, desappareceni os desenhos, de modo que e difficil con-

serval-os. Em geral, a parte gravada é coberta por tinta vermelha, e pela

gravura veem-se então bem os desenhos. A porção, porém, que conserva
a tinta, sendo exposta ao sol, depois de secca, não desapparece.

As próprias urnas quando desenterradas, pela humidade que em si con-,

teem, são muito quebradiças, mas, apenas seccas, tornam-so muito rijas c

sonoras, parecendo obra modernissima. Si não fosse relativamente muito
baixo o terreno da necropole que, todo anno, é húmido; si sua natureza,

em vez de argillosa, fosse silicosa, essas urnas seriam ainda hoje um mimo
de pintura, porque as tintas se conservariam perfeitamente.

Quanto á religião dessa tribu, póde-se affirmar que seus individues

acreditavam na vida de alem-tumulo, porque em torno aos jazigos enter-

ravam panellas, de diversos tamanhos, com viveres, instrumentos de tra-

balho e, penso, que amuletos, si não tinham elles attribuicão votiva, re-

presentados por machados de diorito, pequeninos, costume esse que sj filia

ao berço asiático e runico (').

Havia vasos ou taças cinerarias para os convivas que festejavam a

partida do morto. Cheias de tinta com cinzas, nellas molhavam os dedos

e desse modo pintavam-se, clamando lugubremente.
E' aqui logar para uma observação : esse uso de pintura com cinzas

dos mortos não seria uma applicação idêntica à dos christãos? Não seria

como a. advertência, do piilvis es et piilvei^em reverteris, da quarta-feira

de cinzas ? A analogia é grande. Pequena porção de tinta, comtudo era divi-

dida, porque pequenas são sempre as taças, o que indica que o fim não era

consumir os ossos, porque eram guardados, porém lembrar, que, como

O Que a população primitiva do Amazonas descende de duas immigrações, uma asiá-
tica e outia normanda, cruzada, para mim é fora de duvida, porqu« provas materiae» o con-
firmam. O niuip-(ihi/tã, os aterros sepnlehraes e os Kjoekkenmoeddings o attestam, além de
dillerentes usos idênticos, que isso corroborara. O uso de cremar os corpos e enterrar os ossos
queimados, foi dos Normandos em sua época de ferro, que começou logo depois da éra
cliristã, embora mil annos antes fosse o ferro empregado pelos gregos de Homero e no
Egypto. Na sua época de bronze, os Normandos não queimavam os corpos e esse uso
caracterisa o fim delia e o começo da de ferro. Queimados os ossos, eram guardados em
urnas de argilla e mettidos nos tumulis. cairiis ou stcii/iummel. sueco. Cumpre notar que es(e

uso acabo\i justamente no lim da idade de ferro, isto é, no meio do XI século, no período
dos úihhíngs. ou da immigração dos Normandos para as costas da Europa e da Finlândia,
onde vincularam ,seu nomo como descobiúdores da America. Os Celtas e depois os Gaulezes
lambem tiveram o usi de quebrar e cremar os ossos, depositando junto delles prendas e
amuletos. Quand 1 a Pauuco chegiu Quetzalcoluialt com seus companheiros, do 3" ao 6,
século da nossa éra, que para uns historiadnres eram Budhistas e para outros Normandos,
já encontrou a civilização yucatica, symbolisada pelo nome de Itzamina. e a de Votan.
anterior a esta, que eram ophi jlatras." A ullima immigração, conlie^-ida por Nahua, pelos
novos conlie 'imeitos e luzes que trouxeram, derrubaram com os numerosos proselytos que
fizeram o Império de Xibalba e levantou-se o dos Nalinas, que snbdivi lindo-s? deu logar
a formar-se o grande Império dos Toltecas. Os Naliuas introduziram o costume de cremar
os corpos e guardar as cinzas, que para e Sul trouxeram quando immigraram.
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aquelle que morria, assim morreriam também os outros e em cinza se tor-

nariam . Esses vasos eram enterrados era torno à urna, e creio que também
íis vasilhas em que bebiam o hachifij que alegrava a festa, porque junto às

urnas se encontram pequenos kamutys. Para elles, como para seus descen-

dentes de hoje, o morto era um ente que se perdia, cuja sombra poderia

ser encontrada, e quando fosse má era o maaijua. Que a civilização que
possuia o povo do Mlrakanguéra estava já era gráo de grande aporfeiçoa-

mente, o prova a maneira pela qual a argilla era escolhida, preparada e

cozida ; a boa preparação das tintas (lue empregavam na pintura de seus

vasos, as formas correctas e elegantes que davam aos mesmos ; as gravuras

e baixos relevos que nelles empregavam ea liarmonia e intelligente dispo-

sição das linhas de seus desenlios (').

Até hoje a cerâmica que mais altamente attestava a civilização dos

tempos idos deste Império era a dos aterros sepulchraes da ilha das Pa-
kovas, no lago Arary, sito na ilha de Marajó, que fica muito áqucm da da

necropole do JMirnkanguèra. Temo mesmo berço desta, porém é de casta

differente, e o próprio meio em que viveu foi outro, adoptando, talvez por

contacto com os Normandos, outros costumes.
Posto que oriundos do mesmo tronco, os Marayoaras faziam aterros

sepulchraes, uso próprio dos Normandos e Naliuas, emquanto que os Ama-
taryoaras ou Aroalcys desconheciam esse costume, embora as panellas

e armas de pedra mostrem o uso runico.

Si aquelles foram numerosos e traballiadoros pacientes, a ponto

de elevarem montanhas artificiaes, estes dedicavam seu trabalho e

paciência ao aperfeiçoamento de sua cerâmica, que é muito mais artistica

e de muito mais difficil execução que a daquelles. Conlieco ambas perfei-

tamente.
Quando estudamos a evolução da cerâmica entre os povos até á Renas-

cença e desta aos nossos dias, vè-se que só da idade media em deante come-
çarara a apparecer os vasos de altos pés, pois até então sempre os seus

bojos assentavam directamente sobre o solo, como os de Marajó e Nor-
mandos. Só a Grécia, no tempo das Olympiades, época anterior á christã,

apresentou algumas amphoras panatlienaicas, alguns cântaros com altos

pés, como a cerâmica do Mirakanguéra. Aludia que, pelos Phenicios, levou

á Grécia os modelos de alguns de seus vasos, parece que também foi a

mestra dos oleiros do Mirakanguéra.
Quando comparamos as urnas funerárias que encerram somente as

cinzas dos mortos de Mirakanguéra com as que a índia usava 300 annos

antes de nossa éra, como as que noticia, descreve e representa M. Luiz

Rousselet no Tour da Monde, das quaes, typos foram levados á Europa
por esse autor, vê-se que ha perfeita identidade de forma. As que elle

encontrou no cimo do Satdhara, na índia Central, quando o explorou, não
apresentam differença das que desenterrei na costa do Amazonas.

O Nas minhas Antiguidades diviíli a cerâmica ilo Amazonas era duas classes: a re-

presentada pelos utensílios domestico': e a pelas urna" mortuárias. Na primeira estão os
kamutys, as igai;auas. panellas (Nlia;ti pepó), fogareiros (Tatá piynha reru), fornos (Ya-
pona) alguidares (Nhaen). Duas épocas distinctas se descobrem em ambas as classes :

a da gravura e a da pintura, havendo nesta um período mais adeautado que é o que reúne
a ffravura á pintura. Nessas épocas o uso de vidrar a terra cota não era usado; foi um
passo que deram mais tarde na civilização e que ahi ficou, retrogradando, comtido, pos-
teriormente, qwer no preparo da argilla, quer na pintura e gravura, quer nas formas,
apezar dos modelos da arte hodierna. A cerâmica decahiu e decahe a olhos vistos.
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E' sempre do berço asiático, sem idt-a preconcebida, que parece ter

partido a extincta civilizaçau do Alto- Amazonas, descoberta pelo mui/ra-
hytã o confirmada pcda necropole dn Mirakaaguéra. Dessa immigração do
Oriento, modificada pida invasão n(jrmanda, ainda temos longínquos deicen-

dentes, os Aroaiv3's, metlidos nas selvas, porém embrutecidos e esquecidos

da antiga industria, que mal arremedam, attestaado de dia em dia a deca-

dência do oleiro de hoje, que, preparando o mesmo vaso pelo primitivo

modelo, tem as mãos tão inhabeis que não chega a imital-o no aperfeiçoa-

mento.
Charles Wiener, tratanilo da cerâmica peruana, diz que o alvo dos

ceramistas na America não foi o bello, pois se limitavam á cópia servil da

natureza. Se isso é real em relação aos filhos do sol., não o è quanto aos

ceramistas do Mirakanguéra. Onde foram elles buscar, na natureza, as

formas que aqui deixo representadas ? São todas originaes.

O facto da invasão do povo da necropole do Mirakanguéra nas terras

amazonicas não estará também perpetuado nas inscripções de Itakoatiara c

do Urubii ? Em todo o rio Amazonas não se encontra uma só inscripção a

não serem estas. A razão disso? As de Itakoatiara são feitas por gravura
nas rochas, hoje deslocadas e separadas, mas então em linhas horizontaes,

que a acção do tempo destruiu, como facilmente se conhece hoje.

As do rio Urubu são feitas também pelo mesmo processo, são idênticas

e mostram a mão do mesmo artista ; embora estejam dentro do canal Ma-
kuará, pelo que disse anteriormente, estiveram na margem do Ama-
zonas .

O Makuarà é hoje a continuação do rio Urubu. Estas inscripções ficam

diametralmente oppostas e marcam, uma o Oriente e outra o Occidente.

Embora representem somente restos humanos, não haverá nisso uma
significação qualquer? O rosto não representará um povo ?

Passa-tempo do indio ocioso, não é admissível, porque o trabalho empre-
gado não é de um indolente ou vadio.

Tão funda foi a gravura, que, apezar da acção corrosiva do tempo e

dos elementos, conserva-se perfeitamente visivel, depois de séculos. São
conhecidas as inscripções de Itakoatiara ha mais de dous séculos.

Por imitação, quando subiu o Rio Negro o governador Francisco Xavier
de Mendonça Furtado, com a commissão de astrónomos portuguezes João

Angelo Brunelli e Miguel António Ciera, que iam pai^a a demarcação de

limites, esta passagem ficou nas mesmas 1'ochas assignalada pela inscripção

ahi feita nessa occasião . Consta de uma cruz sobre três degráos, da data

1754, e da palavra TROPA, cujo T está ligado ao R, sendo a perna do

R commum ao T. Esta inscripção, posto que feita por civilizados, é muito

mais grosseira e as linhas não teem mais que O™, 01, emquando que as da

inscripção indígena ainda hoje tem O"',04 a O"",05 de largura. A compa-
ração desta, que apenas tem 132 annos, com aquellas, nos affirma que as

primeiras tem muito maior numero de séculos de existência.

Facto memorável, pois, indicam as referidas inscripções, si não mar-
cavam ellas a posição da necropole que ficn, embora ao Sul, entre as

mesmas.
Resumindo as considerações que apresentei, baseado no estudo que fiz

no local, com objectos numerosos nas mãos, e no que a lição da historia

aftirma, direi que a necropole do Mirakanguéra começou em época anti-

Colombiana e estava assentada em uma ilha no meio do Amazonas, ilha



— 11 —

que se extinguiu no século XVII, quando conie<^ou a união das terras, que
pertence ao povo conhecido por Aroakys, descendente de um povo invasor

;

que suppouho quo as inscripções marcam a vinda desse povo ao Amazonas
e que a civilização de então era superior á de hoje, entre os indios, como se

prova com osol)jectos que vou descrever.

Sendo-me impossivel fazel-o em relação a todos os encontrados, só des-

creverei alguns, que servirão de typos, variando, mais ou menos, segundo
a imaginação do artista. Esto na arte cerâmica, como em outro tra-

balho já o disso (' , foi sempre a mulher i(ue até hoje, por tradição,

ainda o è.

Cumpre-me advertir aqui, que o espaço occupado pela necropole é

cultivado hoje por três amazonenses, que ahi teem cacaoaes. São três

irmãos: João, António e Pedro Ferreira Gato, filhos de Manoel Fer-
reira Gato e netos de Pedro Affonso Gato, o que escreveu a primeira
noticia solire o Rio Yauaperv. em 1787, no tempo do governador Lobo da
Almada. Estes três individuos teem encontrado objectos a que nenhum
caso ou importância ligam (^), e continuadamente assistem á destruição de
seu terreno e de seus cacaoaes pelas aguas do Amazonas.

Em 1883, o presidente da provincia, Dr. José Lustosa da Cunha
Paranaguá, passou um dia examinando uma parte da barranca e trouxe
dahi diversos objectos, alguns dos quaes fazem parte das collecções do
Museu que dirijo, emquanto outros foram reraettidos para um museu
particular no Rio de Janeiro.

II

Embora em meu relatório, apresentado em 1873 ao Ministério da Agri-
cultura, Commercio e Obras Publicas, fosse eu o primeiro a darnoticias dos

indios Aroakys, e, mais tarde, delles também tratasse na Revis/a Anthro-
pologíca, sou aqui obrigado a reproduzir o que disse sobre seus costumes,
para bem se vér que tenho razão para dizer que as iukaçauas da necro-

pole da Mirakanguéra pertenceram a essa tribu

.

As linhas que seguem são resultado de notas tomadas no rio Uatumã,
fornecidas por velhos e velhas Aroakys, que ahi existem, e que muitas
vezes, quando crianças, tomaram parte em ceremonias fúnebres de seus

parentes. Os Aroak3's, como já vimos, formavam uma numerosa tribu,

tão extensa que o espaço por ella occupado era conhecido pelo nome de
Reino dos Aroakys.

Hoje a tribu subdividiu-se ; seu reino extinguiu-se e ao mesmo tempo
que elles abandonaram sua necropole, abandonaram também as terras

que viram nascer seus maiores. Diminuto é seu numero e das duas fracções

que existem, só uma é brazileira. Esta vive nas cabeceiras do rio Uatumã,
já nas divisas do Império, e a outra na Guyana Ingleza, para onde fugiu,

subindo o Rio Negro, vivendo uma parte da tribu no seu assento primitivo,

O Antigttidade.t do A'iia:onas (Ensaios ile Sciencia, 1879), 2." fase. pag. 9.

(') Para provar que esses individuos, todos tapuyos ou mamelucos, nenhum caso fazem
dos objectos, b;ista dizer que urnas inteiras teem sido encontradas e por elles lançadas
ao rio, em consequência do medo que lhes causam .is ossadas. Isso me referiram os
próprios que cito.
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cm Venezuela. Foi uma trilju guerreira e poderosa, tindo por inimigos

irreconciliáveis os Parikys, saiiidos do seu tronco, e os Anibás, seus

vizinhos.

Ainda hoje « costumam sahir a guerrear outras tribus, t' quando ven-
cedores trazem como trophi''os as armas e as crianças. Degollam os-

inimigos com facas de pào, armadas de dentes de animaes ou ferro rjue

encontram nas malocas contrarias, que denominam rnariapédu . Usam,
para as suas lutas, kuidarús, massas pesadas, terminadas r^uasi sempre
orliicularmente e esqninadas ; de 7nuruhi'.K, dardos longos, terminados em
]an(;a, de taboca, com a extremidade opposta armada de duas pennas de

cauda de arara azul ; e de arcos (beué) e flechas.

« Na volta de suas correrias, guardam as armas inimigas como
trophéos nos seus quartéis, /{ordape. Ficam estes no meio das malocas;

são redondos, tendo por parede cascas do pàos, com setteiras, por onde
visam e flecham o inimigo quando são atacados. Nestes quartéis dormem é

moram todos os homens solteiros. Celebram as suas victorias com
dansas e libações ao som do makttkaua, espécie de íoré curto, feito

de tabocas.

« Andam geralmente nús, com as partes cobertas por uma facha,

kueyo, tecida de algodão tinta em urucú, de um palmo de largura e cinco,

pouco mais ou menos, de comprimento, ornadas as extremidades de âos

empennados com pennas do corpo da arara vermelha. Nas suas festas, ou
por occasião da morte de algum dos seus, usam então do acangatare,

Saquiuch)/, de pennas de cauda de ai'ara, levantadas, com a parte da

testa, de pennas do peito do gavião; de brincos de penna de tucano,

quenauhy ; de pulseiras justas, de pennas brancas, rokò e ligas, justas,

de tecido de algodão, tintas como o kuej^o, ncquérij . As mulheres usam
de tangas, da forma de aventaes, tecidas de fio de algodão e sementes de

tiapuhij ou missangas, quando já em contacto com os civilizados: coma
mesma denominação acima usam de testeira de pennas de papagaio e

yapú ; de pulseiras, ligas e coUares das mesmas sementes, nuçauara.y>
Como termo de comparação, apresentei aqui a sua maneira de trajar para

se vêr que perfeitamente está o costume Aroaquy representado nas

iukaçauas e agora passo a transcrever {') as ceremonias fúnebres actuaes,

para se apreciar a modificação que soffreram com o tempo, mas qne os

monumentos archeologicos perpetuam.
« Queimam os mortos, e os guardam calcinados em um uru (-) pen-

durado na casa do morto. Emquanto arde o corpo na fogueira, dansam
homens e mulheres em roda, ao som dos seus maracás, uaclnj . Conduzem
os ossos para a casa do finado, acompanhados pela dansa e pendui-ado o

deposito destes continuam sob elles a dansar. Preparam depois o hachiry,

e novamente começam as dansas, com libações ; descendo-se então o urú,

para tirarem delle os ossos para ser reduzidos a pó e misturado este com
a tinta do urucú. Feita esta mistura, pintam-se com ella e continuam a

dansar. O resto do pó, ou dos ossos è guardado, em pequenos potes ou
igaçauas, de bojo e gargalo, e enterrados, sem ceremonia, n'um cemitério

próprio. »

(') Relaiorio sobre o rio YaUipú, pag. 53.

(') E' um cestinho cnm tarapa, feito de uar:imã (maranta) ou tiicuuuV (Astrocaryum
tucumá Mart.)
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Agora passo a descrever o ceremonial que desappareceu, iii;is que
ainda alguns velhos mo referiram na sua poranduba.

Logo que deixava de existir alguém da tribu, os toros estrugiam luran-

do a nova e convidando a populaça a se reunir na casa do morto. Reunidos,
preparavam uma grande fogueira, sobre a qual os parentes lançavam o

cadáver, ficando todos em roda cantando e chorando lugubremente.
Abriam-se os potes ou igaçauas do inebriante yai-alnj, que em vasos ou
taças as mulheres destribuiam . Soavam os tiachi/s, chocalhos de cabaça,

enfeitados de pennas e cobertos por gravura e pintura de arabescos ca-
prichosos. Quando a negra fumaça desapparecia com o cheiro nauseante
das carnes que calcinavam e que os ossos alvejavam sobre os tições,

deixavam o fogo se extinguir para então reunir o mu/ahd ou a ossada.
Depois delia recolhiiia ao tibuenenuli, espécie de condeça, era este con-
duzido para a casa do morto, seguido pelos parentes, que, pranteando,
acompanhavam seus restos dansando. Logo que chegavam à casa, era por

uma corda o /«'^ííe/ienw/e suspenso ao tecto dogiráo esob elle continuavam
as ruidosas dansas. Depois desta ceremonia, novas igaçauas de uaraky se

abriam, novas dansas se formavam na praça, eniquanto as mulheres reco-
lhiam o pó da parte calcinada dos ossos, parilê, no acene ou kamut}--
uaçu e o misturavam com a tinta do urukú ou do kitri/. Levado para a

praça o kamuty-uaçu, cobei'to com seu nâemòé (tampa) formavam-se
as dansas em torno e eraquanto algumas mulheres distribuíam o kachiry
ou yaraky nosyaraky-çaua, uma velha com o Ti/kuçíiHat[va.\'a a tinta do
kamuty-uaçu e derramava nos haiigoera-çaita que empunhavam os con-
vivas. Nellas mettiam os dedos e mutuamente se pintavam. Emquanto
existia a tinta no kamuty-uaçu, se dansava ese pintava, e quando o fundo
da vasilha apparecia, era o signal da partida para o cemitério . Um conduzia
o kangoera reru, que continha os ossos partidos e Ucão pulverisados, outros

o kamuty com o resto de pó e cinzas, e todos com seus kangoeras-uaçus,
acompanhavam os despojos, seguidos das mulheres, que levãvnm dauiíibàs-

ou as panellas com os viveres e as offereudas.

Aberta a cova, nella desciam o kamuty, as panellas, e ahi lançavam as

taças cinerarias e as das libações ; findava-se a ceremonia fúnebre e reco-
meçavam os trabalhos quotidianos.

Depois da descripção dos costumes hodiernos, restos da passada gran-
deza de um povo quasiextincto, tendo mostrado que o espaço occupado pela

necropole da Mirakanguéra fazia parte do reino dos Aroakizes, só me
resta descrever os objectos, monumentos fúnebres, que encontrei, fazendo

as considerações que julgar necessárias afim de melhor provar que razões

me sobram para attribuir a esses indios a autoria do cemitério. Dividirei

todos os objectos em secções, porque assim melhor serão conhecidos e nunca
se poderá confundir o emprego de uns com outros, applicando nesta divisão

os nomes pela lingua geral que os indios dão. Temos pois:

1." lukaçauas (') ou urnas ossuarias, as que encerravam
ossadas completas, sem terem sido levadas ao fogo e que em baixo relevo

representam differentes partes de uma figura humana com indicação de

sexo.

^') Inká, matar. Qaha oi aua. tírminação verbal qti»-. pui- terminar o verl)o em vogal, faz,
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5É." Kanguera i-er-u (') ou urnas ossuarias, as que guar-
davam ossadas queimadas o partidas, algumas semelhantes às primeiras

e outras í-em indicar lorma alguma humana e destituída di; relevos.

3." Kaiiiuei (^) o\x urnas cinerarias, as que continham o pó e

as cinzas das ossadas. Estas urnas teem a forma de um pote e raras vezes

teem indícios de partes do corpo humano.
4.' liamiici uaçu(^), o grande pote no qual dissolviam a tinta

c nella misturavam o pó e as cinzas dos ossos.

íi." Yai-alii-çaua (') ou taças das libações, com forma de
panellas mais ou menos ornadas, algumas com emblemas zoomorphos, em
relevo

.

<5 .•' I£.aiig,'uei*a-çaua (') as laças cinerarias em que se derra-
mava a tinta incinerada. São ornadas com emblemas anthropomorphos
e zoomorphos.

T.' Dauitibá (") ou paaellxs votivas em que depositavam os

viveres para o morto. Ornadas de desenhos, por gravura ou pintura ede
emblemas zoomorphos e alguns antroporaorphos.

S." Xyliuçaua (') espécie de /lyrf/va dos gregos, que .servia para
derramar a tinta nas kangueraçauas

.

9.^ Instrumentos de pedpa.

lUKAÇAUAS

As iukaçauas eram propriamente as urnas fidalgas, as dos tuchauas, dos

moakaras e de suas famílias; distinguiam-se das do povo pela forma e pela

ornamentação . As formas indicavam os sexos, apezar de clara e distincta-

mente serem estes representados em relevo nas mesmas. Todas eram pin-

tadas de branco, destacando-se desse fundo caprichosos desenhos feitos

com kury, ou oca vermelha (sesquioxido de ferro decomposto) e chybà.
Eram pois, todas pintadas de vermelho e preto. São as urnas brazileiras

mais notáveis e que mais progresso e gosto artístico mostram na arte ce-

râmica. Nellas não se nota, como nos vasos domesticos.tentativas suggeridas

pelas necessidades da conservação da vida, nota -se a intelligencia do indi-

viduo, porque entra-se na arte, cujo domínio pertence á alma.
Esl. I—Fig. la.— Representa uma iukaçaua do sexo masculino,

vista de frente e vô-se que a intenção ahí, como em todas, é representar

(') Katigiiera, ossos e rerú o que guarda, contém ou encerra.

(') Antigo kambuchi, o pote.

(') Pote grande.

('*) Yaraky. vinho de mandioca, e çaua, o que leva, contém.

(•) Kanguera, ossos, eçatMique guarda, encerra.

(') Nome que os Aroakya dão ás panellas.

(') TyA?«, liquido diluído, ea terminação verbal aiía.
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um individuo assentado com as pernas encolhidas, e encostadas ao peito,

como em geral algumas tribus enterram os corpos dos que morrem, apre-
sentando sempre a posição do corpo a que teve no ventre materno, «comme
si ces peuples voulaient. par ce rapprochemeat philosophique de la tombe
au berceau, joindre les deux termes de la vie de Thomme », como disse

d'Orbigny, e não o costume de representar a posição que sempre tomam
em vida, a de ficarem de cócoras. As tampas que assentam sobre a boca
da urna representam a cabeça e o pescoço, ornada aquella de um alto

akangatare inclinado para trás, com desenhos gravados que terminam nas
orelhas, com as quaes 1'órma uma só parte. Estas são furadas de lado a
lado. Os olhos, o nariz e a boca são feitos em relevo. Estas partes são
postas mais em relevo e aperfeiçoadas por meio da pintura a traços mais
ou menos largos e característicos, com tinta vermelha. O pescoço é alon-
gado e ornado também de pinturas. No corpo ou bojo da peça, cuja forma
se aprecia na figura, vè-se na parte superior os braços curvados e as

mãos, feitos em baixo relevo, contornados por um traço vermelho, que
cobre a gravura que os torna mais salientes. Logo abaixo das mãos
apparecem em relevo os mamellõei dos peitos, pintados de vermelho, assim
como abaixo destes uma concavidade circular, pintada de vermelho, que
figura o umbigo. Um pouco abaixo da parte mais larga do bojo que
indica os quadris, vè-se, em baixo relevo e em forma de sigma de cima
para baixo, o começo das pernas, feito oní baixo relevo, terminando nas
caaellas e perpendicularmente em alto relevo, tornando-se bem salientes

os pés. Vè-se que são ornadas por ligas c joelheiras, que apertam a
ficarem as carnes salientes. Gomo os braços, a^ pernas são contornadas por
traços gravados e pintados de vermelho. Entre estas vè-se em, alto relevo,

um penis de O"',024 de comprimento, mais ou menos cónico, tendo late-

ralmente e um pouco acima, duas saliências globulosas, que indicam os

testículos. Esta peça assenta sobre um pedestal de forma cylindrica re-

matado por um annel pintado todo de vermelho, em que o bojo é ornado de
desenhos, que por apagados se não podem determinar a forma, notando-se
somente que eram pretos e vermelhos.

A fíg. 2 representa a mesma urna de lado.

A argilla de que è feita, é avermalhada, simples, bem cosida e sonora.
As suas dimensões são as seguintes

;

Altura total 0'",75

» do iukaçaua O"',54
> > pé 0'",11

Diâmetro da bocca O"',22
v> áo\jo]o 0™,45

base do pè 0™,17
do cvlindro 0"M5

O excesso que forma na buse o maior diâmetro, è produzido por um
annel.

Compriíaentu das pernas 0^,10

Esí . II fig 3.— Representa um fragmento de uma iukaçaua do sexo

feminino.
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Infelizmente não consegui recolher este espécimen perfeito, porque ao

tiral-o da terra desfez -se em innumeros fragmentos, sendo os maiores os

dous representados, que dão a forma da mesma.
Affectam, mais ou menos, a fúrma das do sexo masculino, porém sSo

mais baixas, teem o bojo mais largo o não teem pé ; assentam no solo como si

fora uma amphora. Teem, como as do sexo maculino, os braços, as pernas,

os mamelõos e o umbigo representados em baixo relevo. O distinctivo do

sexo ê apresentado por um sulco vertical, profundo e pintado de vermelho.

Teom, como as inkaçauas dos homens, também tampas e são pintados de

vermelho e preto, sol)re fundo branco.

Estas são mais baixas, as pliysionomias representadas teem os traços mais

arredondados e delicados, apresentando perfeitamente uma feição feminil.

A saliência que passa de uma para outra orelha, passando pelo alto da testa,

e que representa o akangatar, é mais estreita.

Nas extremidades e ligadas a esta saliência, queè ornada por listas ou
gregas, feitas por gravura, ficam as orelhas, fazendo um só corpo. Estas

são circulares e furadas no centro, de um a outro lado, o que nos prova,

que então, como hoje, as Aruakis tinham as orelhas furadas. Compa-
rando-se as figs. 4 e5, com as 6, 6 b e 7, ver-se-iia a differença.

A fig. 7, por exemplo, que é uma tampa de iukaçaua masculina, tendo

a parte superior quebrada, tera as feições verdadeiramente másculas, as

faces salientes, e representa a cara de um homem mão e resoluto.

As saliências que formam os akangatares, são sempre mais elevados

nas iukaçauas dos homens, porque, também, maiores usavam, como hoje,

esses enfeites de pennas. Perfeitamente pela elevação do akangatar, e

pelas feições varonis se distinguem os tampos das urnas de ambos os sexos,

mesmo quando representem crianças.

Fig. 6q 6 b.— E' uma iukaçaua, vista de frente e de lado, per-

tencente ao sexo masculino, porém, de uma criança. Nos desenhos, nos

relevos, na pintui-a é em tudo igual ás dos adultos, porém afastasse na
forma. Em geral ellas tem o bojo mais estreito e são mais alongados.

Os ossos são guardados nellas, quasi todos partidos.

Fig. 8. Representa uma iukaçaua do sexo masculino, de uma outra

categoria. Tem, como as primeiras descriptas, em baixo relevo, e por

gravura, os braços, as pernas, os peitos, sendo em alto relevo os órgãos

genitaese as extremidades inferiores. Sobre fundobranco, é pintada tarabera

de vermelho i preto, porém, a forma é diversa. E' alongada, o bojo é

mais estreito, e o pé é obconico truncado, para poder assentar-se sobre o

solo. As linhas das formas são correctas . As desta forma são maiores,

attingem 60 cent. de altura, sem a tampa ; tendo o bojo ás vezes 40 cent. de

diâmetro. As tampas, posto que representem as cabeças dos mortos,

cujos restos ellas guardam, comtudo não são assentadas sobre os bordos

e sim encaixadas na peça inferior, onde descançam sobre uma saliência que
forma um annel em torno da bocca das mesmas inkaçauas.

Estas urnas são mais pesadas porque teem as paredes mais espessas.

Além destas iukaçauas, ainda outras anthropomorphas se apresentam,
affectando porém, uma forma inteiramente differente.

As primeiras são verdadeiros vasos, que não procuram representar a

forma humana a não ser, mais ou menos, nos tampos, senão por desenhos
e gravuras, feitas solire elles, porém a de que vou-me occupar, não são

puramente vasos de formas artísticas.



k Jltj . 9 da Est. III, por exemplo, representa uma das, propria-

mente, aiithropomorphas.

E ura vaso oval alongfado, truncado em ambas as extreuiidados, para
assentar no solo e recebera tampa, porém que indica perfeitamente uma
creatura assentada de cocaras, posição habitual do indio, como indica a

gravura e a saliência dos furos feito em alto relevo.

Nestas as mãos, parte dos braços, os peitos e os órgãos sexuaes são em
alto relevo. São urnas pequenas para crianças e que não são feitas com
tanta arte. Ignoro a pintura que tinham, porque a única que obtive,

estava completamente sem pintura, e pelas informações que tomei, não
consegui sabel-o. Ignoro a forma da tampa, porque não encontrei nenhuma,
pelo que, attenta à raridade, penso que seriara, raesmo, raras.

A fíg. 2, da Est. III, è ainda uma das que affectando a fúrma de
vaso, comtudo, não tinha os membros feitos em relevo e sim por pintura.

Exceptuando as formas, com as ligas, e os pès, o mais era feito pela

pintura. Estas são urnas também pequenas, 0'°,02 a O'",03 de altura por-
que não encontrei um só fragmento que indicasse que as havia grandes.
Serviam para ncllas se guardarem os ossos calcinados, pelo que entra,

antes, no grupo das Kangueras revi'.s,àQ que abaixo rae vou occupar.

KANGUERA RERU

As Kangueras rerus, não são mais do que iukaçauas, mas destinadas

a guardarem queimados e partidos ou mesmo reduzidos a cinzas os

ossos dos mortos. São por isso menores e como era a urna funerária da
plebe, era quasi sempre lisa, ornada apenas de desenhos por pintura,

apresentando uma ou outra, em relevo, a cara humana, na parte superior
do bojo. Algumas comtudo em vez da cara, tinham as pernas era relevo,

sendo o resto feito por pintura, corao acontece, com a figurada sob o n. 3
da Est. //J, descripta entre as iukaçauas.

Posto que urna ossuaria, affecta outra forma e parecendo será da plebe
comtudo essa fòrraa não è menos elegante e, pelo contrario, parece mais
apropriada ao fim a que se destina. São todas ornadas de caprichosos
desenhos vermelhos e pretos, pintados sobre um fundo branco ; Estes
desenhos figurara gregas de linhas rectas, cruzadas em ângulos mais ou
menos agudos ou rectos, circulando o corpo da urna ou formando meandros
exquisitos, uns de uma só côr, outros das duas combinadas artistica-

mente.
Nos Kangueras rerus em geral o sexo não é indicado em relevo, mas

sim feito de arabescos, por pinturas, que ás vezes quasi se não pode dis-

tinguir. Onde notável se torna o ceramista autor da fúnebre peça é

na expressão da cara, que é feita cora tanta arte, que pelas linhas se dis-

tinguera os traços da phvsionomia raasculina e da feminina.

Sempre termina a cara, na parte superior, pela linha do akangatar,
em relevo ou por pintura, ora ligado ás orelhas como nas iukaçauas, ora
separado delias.

As tampas dessas urnas são inteiramente differentes das das iukaçauas.
Nada tem era relevo e não indicam a figura humana ; são ornadas apenas
por pinturas mais ou menos exquisitas ou emblemáticas.

voL. n 3
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Principiarei a descrever as Kangueras reriis, pela maior, mais elegante

e que parece indicar pertencer a um notável, dos que pela sua condição,

não pertenciam á classe dos moakaras. Assim o digo porque se destaca

inteiramente do grupo a (jue pertence.

E' a que vem figurada sob o n. Ida Est. / e representada de lado,

para melhíír se ver o relevo que figura a cara.

Esta urna, encontrada cheia de ossos queimados e partidos em pe({ue-

noK IVagmontos, torna-so notável pela sua forma correcta e pelo pé, que

a sustenta. Si bem que não pertença ás urnas fidalgas, comtudo, a sua

lorma ê mais elegante e denota mais gosto arlistico. Com efTeito, em toda

a sua circumferencia não se nota uma desigualdade nas linhas, um de-

feito na correcção do desenho, e o pé que a sustenta está perfeitamente

proporcional ao todo geral

.

Si bem que a pintura esteja apagada, comtudo vê-se, pela physiono-

mia da cara representada, que pertencia ella a um homem.
Sinto não poder aqui dar com exactidão as suas dimensões, mas fácil

será obtel-as no Museu Botânico do Amazonas, onde a deixei. E' dever

meu esclarecer aqui o leitor, que as paginas que seguem a epigraphe

lUKAÇAUAS e as que se referem ás Kangueras rerus, não são as que foram
escriptas, em vista dos objectos. Esta memoria estava completa, tinha

ido para a imprensa, as suas primeiras paginas estavam impressas, quando

por força maior, vi-me obrigado a suspender a sua impressão, e ao receber

a parte impressa e o manuscripto, as tiras destas, da pag. 42 á pag. 50,

tinham sido extraviadas. Longe pois, dos objectos a que me refiro, tive de

escrever estas linhas, sem ao menos ter presente as notas tomadas in loco

que me serviram para redigil-as. A urna, poií-, de que me occupo, tem

mais o menos 0,50 de altura sobre 0,40 no maior diâmetro.

A fig. 1 da Est. III, posto que sustentada por um pequeno pedestal,

affecta comtudo a forma vulgar, que é, mais ou menos, a representada pela

f.g. 2 da Est. I. Como a precedente tem ella os olhos, o nariz, a bocca,

as orelhas e o akangatar em relevo ; sendo o mais designado por pintura,

excepto o umbigo, que é feito por um pequeno circulo deprimido. O or-

nato era feito por gregas.

Semelhante a esta, porém, mais elegante e sem ornato algum em re-

levo, vè-se uma outra representada na Est. 1, fig. 2.

Esta urna tinha dous terços cheios de cinzas ossuarias, envolvendo fra-

gmentos de ossos calcinados, completamente acamados.

Sinto, não poder de memoria, lembrar-me de todas as suas dimensões

e de suas particularidades, para aqui descrevel-as.

Perdido o autographo, e sem notas para consultar, longe das peças,

sou obrigado a não fazer mais do que chamar a attenção do leitor para

as figuras, que m;*lhor faliam á imaginação.

Felizmente, poucas foram as tiras perdidas e pode o leitor, dos

Kamucis, em diante, ter a descripção feita com os objectos sob a vista.

Devo lembrar que a Fig. 1 da Est. IV é uma das tampas dos

Kangueras rerus, representada para ver a sua forma interior.

Todos os objectos figurados pertencem ás coUecções do Muzeu Botâ-

nico do Amazonas. Cabe-me aqui confirmar em relação ás urnas deste

formato o que anteriormente sobre o assumpto tenho expendido.

Comparem-se as suas formas, com as semelhantes da industria grega,

da romana antiga, com as dos vasos egypciacos e asiáticos e mesmo com
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as (la industria moderna, e ver-se-ha que mais graciosas e correctas não
sáo as linhas e nem mais bem combinadas as proporções.

A urna em questão mede :

Altura O'", 15
Diam. de bocca O"", 11

Dito de bojo O-^.IS

Dito do fundo O-^.OO

Espessura O^.Ol

Pertence à collecção do Museu Botânico que dirijo.

A fig. I. da Est. IV, representa a tampa de uma outra kanguera reru

do mesmo systema, para melhor se ver a parte interna.

KA^ruci

Entro aqui na descripção das urnas cinerarias ou Acene mtctabà, dos
Aruahijs propriamente ditas ', aquellas que guardavam os restos dos
ossos pulverisados e as cinzas das carnes que serviam para com ellas se

pintarem, guardando no corpo uma lembrança do morto, que recordava
o nada da existência humana : Puleis es et pulverem reverteris

.

Kamuci è o antigo cambuhi, ^ o vaso, o cântaro pequeno para se

beber agua, em geral de bojo espherico e gargalo estreito e curto. O h
aspirado passou a ser pronunciado como se fora c, vindo a pronunciar-se
kamuci, kamucim e kamufi, passando também a significar o vaso de
guardar agua e também a urna cineraria. Quasi sempre o kamuci é liso,

porem, as vezes é ornado de nnmbis, isto é, de orelhas lisas, antropo-
morphas ou zoomorphas. Compõe-se de três partes: bojo, gargalo e tampa.
O bojo é sempre mais ou menos globuloso, ornado n'uns de gravura e
pintura, n'outros de pintura simples. Desnecessário é dizer que sempre
a gravura era feita quando a argilla ainda molle, antes de ir para a fogueira
que queimava o vasilhame.

Além da gravura, os kamucis cinerarios tinham, horisontalmente, no
maior diâmetro do bojo, um bordo saliente, liso ou cheio de gravuras.
Ahi quasi sempre havia a representação da cara humana. O gargalo
n'uns é curto, n'outros elevado, sempre rematado por um bordo saliente

de maior diâmetro, cortado na parte interior, obliquamente, para ahi se
adaptar a tampa.

Esta era geral tem a apparencia de ura dos nossos pratos fundos,
de mesa, e é sempre lisa, ornada de desenhos pintados. Descreverei um e,

pelos fragmentos de gargalos e pelas tampas que represento, melhor idéa
se farã dos kamucis.

Fig. i, da Est. V. — Representa um kamuci, dos medianos, en-
contrado cheio de cinzas e ossos moidos, misturados com terra . Posto que

1 Estas urnas lembram o Luduok ou Itiruck bretão, espécie de túmulos, em que sa
eDcontravam cacos de vasos e cinzas, como os que existiam na ilha de d'Arz, no Morbihan.

* De Kambu, mammar e hi, o que serve. O kamuci é um vaso pequeno pelo qual se bebe
agua e que pela forma parece um» mamma, pelo que os Índios ehamãô mamar o oeber agua
nessa vasilba.
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lavado pela acção do tempo, ainda claramente se vê que era pintado todo
do branco, ornado de gravuras vermelhas. Na parte média, horizontal-

mente, tem um bordo saliente, que occupa dous lados, rccurvando-se
ambos n'uma das faces do vaso a deixar entre as curvaturas um espaço,

onde, por baixo relevo, está representada uma cara humana,e n'outra face

as extremidades dos lados, deixando também intervallo ; um recurva-se

e outro incurva-se. O fundo do vaso é todo pintado de vermelho. A
tampa ê convexa com os bordos obliquamente cortados, afim de se adaptar
ao corte oljliquo do gargalo e bem fechal-o. Era uso nos hamucis sol-

dar-se a tampa com tabatinga ou argilia branca. As dimensões deste

são as seguintes:

Altura O-^.IO

Diam . da bocca O"', 12
Dito de bojo O"", 15
Dito de fundo 0'%06
Espessura O™,08

Quanto à forma geral e os desenhos, melhor se verá pelas figuras.

Est. II, fig. 3 — 5 e 5 a, Est. IV, fig. 2.— Representam cinco fra-

gmentos de gargalos com as suas respectivas tampas, para melhor se

ver a forma de ambos. Um tem o bordo ornado de gravuras, e dous são

simples

.

Fig. 6. Diversas tampas dos mesmos kamuoís ^a.i'a. se ver a varie-

dade nas formas e tamanhos. Todas são simplesmente pintadas, apresentando
vários diâmetros.

KAMUCI UACU

Tem este nome ou Acene iatebury, pelo dialecto dos Aroakys, o
grande pote ou vaso em que se derrama a cinza das carnes e o pó dos ossos,

para nelle ser mistui^ado com a tinta vermelha com que se pintam na festa

dos mortos, como já vimos dos costumes que descrevi . Tem a forma de uma
panella, porém com dimensões muito maiores. E' todo pintado, como as

iukaçauas e coberto de gravuras, não só o bojo como o annel do gargalo e

tampa. Infelizmente o único que desenterrei não o adquiri perfeito, porque,
estando todo rachado, logo que a terra que o circumdava foi retirada dos

lados, desfez-se era pedaços, podendo conseguir perfeita só a tampa e um
fragmento lateral.

Internamente havia no fundo uma massa parda e húmida, notando-se

pelos lados grandes placas avermelhadas com fragmentos pulverulentos de
ossos calcinados ; os desenhos tinham desapparecido,porém via-se ainda em
alguns logares a pintura branca e aqui e alli sobre os sulcos das gravuras
a tinta vermelha que se destacava do branco. Num ou n'outro íogar via-se

que sem ser sobre as gravuras havia desenhos também de linhas pretas. A
tampa, que eu aqui represento {Est. II figura 7), pertencente a esse vaso,

tem gravada uma cercadura em torno e o alto ou a parte convexa comple-
tamente lisa.

Não sei, si, por pintura, haveria alguma cara ou figura emblemática,

não o tendo porém em relevo, como sempre representavam . Penso que raros
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eram esses kamucis. porque, nos milhares de fragmentos que encontrei e
estudei, nenhum tinha dimensões ou indicio que pudesse fazer suppor per-
tencer a essa espécie de vaso . Não tendo /íí ioca podido tomar dimensões,
não posso dizer qual a sua, porém pelo diâmetro da tampa e pelo frag mento
do bojo póde-se calcular o diâmetro do gargalo. A tampa mede 0«",45 de
diâmetro e 0'°,\Q de altura.

Faz parte das coUecções do mesmo Museu

.

KANGUERACAUA

Naturalmente depois do kamuci uaçu seguem-se as taças cinerarias.

Era nessas que a imaginação do artista dava largas àphantasia.e pela va-
riedade immensa dos ornamentos, sou levado a crer que cada mulher fazia

a do seu amante ou a de seu pai ou irmão, porque sempre foi a mulher a
oleira

.

Notável se torna a terra-cota da necropole de Mirakanguéra pela ele-

gância das formas de todos os seus vasos, o que a afasta inteiramente do
geral dos congéneres encontrados, não só no valle .\mazonico, como mesmo
no Império.

Não é a forma simples e primitiva, derivada de idéas idênticas em con-
dição semelhante e que espontaneamente sahe das mãos do operário, onde
se nota o rudimento natural entre todos os povos, não ; o gosto artistico, já

em um grão adeantado na escala da arte se nota. Não são aquellas firmas
chatas, pesadas, massiç^^s, e sim bem lançadas, esbeltas e caprichosas.

Já vimos que o pedestal foi um passo que a arte deu no caminho do
progresso da cerâmica, passo que ficou estacionário em alguns povos e

caracterisou mesmo certas obras d'arte, passo este que se não nota em
cerâmica alguma antiga do Brazil e mesmo muito raramente na do Peru,
mas que vêem pela primeira vez apparecer na necropole de Mirakanguéra,
revelando assim uma época da grandeza de um povo, que desappareceu,

cuja descendência vive hoje embrutecida pelas selvas, consequência da per-

seguição que soffreu dos descobridores do nosso solo, que, ignorantes e só

ávidos de ouro, escravisavam os senhores da terra, sem ao menos nos lega-

rem memorias que descrevessem as suas grandezas. Ao contrario, tudo

quanto de bom houve, occultaram, para poderem justificar os massacres e

o captiveiro.

As kangueraçauas de Mirakanguéra nos lembram os cântaros gregos

com seus pés delicados e suas azas
; parecem mesmo os primeiros ensaios

que a Grécia fez antes de cobrir de maravilhosos ornamentos a sua argilla.

Ê' verdade que muito antes delia, jã a China, a índia, o Japão e a Pérsia

caminhavam na vanguarda do progresso cerâmico, apresentando as suas

porcellanas. O certo é que a alma do artista americano, immigrado, invasor

ou descendente desses, na arte se expandiu, na época em que as terras do

Mirakanguéra recebiam seus despojos, que hoje nos patenteia, salvando do

esquecimento, essa população que ahi por longos annos existiu. O uso que

faziam dessas taças levou o artista a dar-lhes uma forma, tornando-as

elegantes, conservando affinidade com as iukaçauas. Nas dansas as empu-
nhavam, como se empunhavam os cântaros nas festas Bacchicas, e por isso

todas são feitas sobre alongados pés, sobre os quaes a taça descança, or-
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nadas de azas, nãoanuliformes, como as gregas, ruíis representando figuras

anthropoinorphasc zoomorphas, como de aves, de quadrumanos, de saurios,

cheloneos, etc, ou mesmo figuras phantasticas. A fragilidade da taça fez

com que não tenha podido resistir ao tempo, mas as partes mais .solidas, como
os pés e os enfeites das azas, ahi estão resistindo esparsas pelas areias da
pi'aia, abaixo das barrancas ,que o rio leva.

Essas figuras são tão caprichosamente feitas, que se conhece perfeita-

mente o animal que quizeram representar. Diversos modelos aqui dou, por

onde se pôde ajuizar se razão tenho em exprimi r-me como tenho feito.

As figuras 3'^ e 4'"' da Est. III, são de um estjlo mais severo, mais accom-

dado ao género do festim, propriamente fúnebre, emquanto que as 5" e 6*

mostram mais garridice, parecem antes taças saturnaes. Já ahi, porém, o

temperamento do conviva, a sua indole, o seu coração, exprimiam a dôr

ou a sua indifferença. Creio, porém, que, quanto ás figuras zoomorphas

que ornavam as azas dessas taças, se ligavam a alguma idéa religiosa ou
de superstição, porque raríssimas são as que teem representada a feição

humana. Represento na Est. IV diversas figui'as ornamentaes para me-
lhor se ajuizar o desenvolvimento intellectual que tinha então o povo

de Mirakanguéra.
São pintadas as Kangueraçauas de branco e cobertas de bem combinados

desenhos em linhas rectas e curvas, o que mostra já um passo na arte,

feitos com tinta preta e vermelha. Além das taças com pés, havia outras

chatas e razas, que tomavam diíferentes formas, segundo a phantasia do

conviva.

Essas são raras e poucos fragmentos delias se encontram, sendo os mais

perfeitos os que aqui represento sob o n. 7.

A' primeira vista nos traz á memoria as antigas lâmpadas ou candeias,

que ainda o povo sertanejo usa, com as formas mais ou menos primitivas,

trazidas para este império por immigrantes de difterentes nacionalidades.

São mais ou menos oblongas, tendo diametralmente oppostas umas
espécies de azas, sendo que em algumas, as do maior diâmetro, sempre
maiores, representara caras e algumas vezes apresentando cabeças de ani-

maes. Nos ornatos são todas mixtas, isto é, além de serem gravadas são

também pintadas, sempre com as três cores branca, vermelha, e preta, que
são características. Todas três são productos mineraes, e não se poderá

dizer que assim usavam por ser a tauatinga, okury.e ochibà & única

matéria de que lançavam mão, por ser a única que existia na região que
habitava o povo de Mirakanguéra, porque também tinham varias cores

amarellas tiradas de varias ocas ou tauàs, que se fixam da mesms forma

e existem na mesma região. E' verdade que é a cor mais apreciada hoje

pelos nossos Índios, mas também vemos nas suas obras de madeira, argilla e

algodão as cores amarellas preparadas com ocas. Sobre essas cores, que
parecem ser, por assim dizer, nacionaes, vem-me á penna uma ponderação:

Não serão ellas reminiscências ou um cunho pátrio legado pelos antepas-

sados ? Não nos recordam as cores fundamentaes e symbolicas dos povos

da Ásia, dos filhos do sol e das serpentes? Vejamos :

O fogo, a agua, as florestas, os metaes ea terra, isto é, o que então

consideravam como elementos, os quatro pontos cardeaes, são repre-

sentados, pelo vermelho, pelo preto, pelo branco e pelo verde. O fogo

ou o sul pelo vermelho, a agua ou o norte pelo preto, as florestas ou o leste

pelo verde e os metaes ou o oeste pelo branco. São estas as cores symbo-
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liças de Mirakanguèra, menos o verde, mas este, segundo o commentario
do Li-Ki, foi o único que soffreu modificação passando a ser còr caracte-

rística de certas dynastias.

Não será, pois, ainda uma prova que acompanha o Muji-akj^tã que
temos nos esforçado de põr em evidencia que foi trazido ao Brasil por uma
immigração de descendência asiática e prehistorica ? Parece-me que sim.

Aquelles que querem que a precolunibiaua civilisação do Valle Ama-
zonico fosse trazida por immigração peruana (qiie se deu muitos annos
depois, sem deixar cunho algum), aqui agora acham motivos para justificar

assuasidéas. As peças que vou descrever teem muita semelhança com
outras das antiguidades peruanas, porém estas são muito inferiores nas
suas formas. As de que trato mostram um conhecimento intuitivo de
desenho, teem cunho artisticoe mesmo elegância. Os vasos peruanos que são
comtudo maiores, mesmo porque o seu emprego era outro, eram de beber
agua. Mas, si semeliiantes se encontraram no Peru, bom semelhantes são
também os que se encontram nos tnounds builders, do Missouri, e vestigios

normandos, casados a asiáticos nao são em pequeno numero no Amazonas,
os quaes diariamente nos convencem que uma immigração teve muita in-

fluencia sobre outra no seu encontro c talvez mesmo fusão, predominando
o typo asiático, porque sempre este no fim de algumas gerações, e poucas,
absorve efaz desapparecer o outro. O cruzamento do Europeu puro com o

nosso indígena no lini de quatro gerações, sem novo cruzamento, faz sumir-se
o typo branco, predominando mesmo, quasi sempre, embora haja novos
cruzamentos, o typo indígena, sem ser por atavismo. Deixando estas con-
siderações, que, máo grado meu, me cahem da penna, passo a descrever a

peça mais perfeita desta collecção, que figura com o n. 7 na Est. III.

Parece que o artista quiz aqui imitar a natureza procurando, ao passo

quedava utilidade ao seu vaso, fazel-o representar um animal ; pelo menos
pôde accommodar ao uso e representar a cabeça, o corpo e a cauda de um
animal, cujo género rae ê impossível determinar. Si as apparencias da
figura, pela boca, olhos e orelhas parece querer representar um marsupio,
um didelphis, a cauda, comtudo, o afasta, não só pelo comprimento, como pela

posição ; parece ser antes um animal pliantastico. O desenho que aqui apre-

sento, copia fiel de uma photographía, melhor falia avista do que as palavras,

pelo que, para melhor clareza, accrescentarei que a parte interna e ex-
terna do bojo è pintada de vermelho e os bordos, a cabeça e a cauda pin-

tados, sobre fundo branco, de preto e vermelho. O pescoço é ornado de

uma coUeira gravada e pintada de vermelho e a volta interna da espiral da
cauda é igualmente gravada e pintada desta mesma còr. Os bordos, leve-

mente gravados, teem sobre a gravura um desenho preto de sépia (chiba)

com algumas partes vermelhas. Instrumento delicado, como a ponta de um
pincel fino, tinham para traçar as suas linhas, porque sobre o pescoço e

na parte inferior da cauda, na regiãodo coccix, apresentam delicadas figuras,

de linhas parallelas, sondo mesmo algumas curvas e formando quartos de

círculos, que mostram tiào só firmeza de mão, como que o instrumento era

muito delicado. Essas linhas medem menos de meio míUimetro de largura ;

são como o ti'aço de um lápis apontado. A cara é toda gravada a relevo,

sendo a boca pintada de vermelho e as linhas que marcam as orelhas de

uma côr preta, tendo o interior das mesmas uma curva vermelha.
E' um vaso elegante, bem acabado, perfeitamente liso, que para

outrem passaria por vaso de perfumes

.
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A' primeira vista parece uma lycJina, dos gregos, ou I.uceriiae, dos
romanos, as primitivas lâmpadas de argilla.

A fUj. 3 da Est. IV representa uma ouira congénere, esta menos
espessa, mais rasa, e com maior diâmetro e menos fundo. Não è zoomor-
pha e tem quatro azas diametralmente oppostas, ornadas de gravuras de
pliantasia; todas semelhantes, distinguindose as do maior diâmetro por
serem menores e mais alongadas e terem uma protuberância oblonga
excavada em cima.

Achei-a completamenta limpa, lavada pela acção do tempo, mas
pòdc-se bem alíirmar que, (luer interna, quer externamente, era pintada
de vermellio. Naturalmente a parte superior das azas e os bordos, onde é

gravada, foram pintados com as outras duas cores.

Posto que na forma dififerente da que acima tratei, comtudo é da
mesma natureza ; eram taças de se trazer nas palmas das mãos e não
empunhadas, como as primeiras. Ainda estas confirmam que o progresso,

na arte cerâmica, do povo de Mirakanguéra, tinha attingido a um certo

gráo de perfeição, que no Amazonas só elle attingiu. Deixo aqui de dar,

longas e minuciosas descripções, porque pelos desenhos mais facilmente

se comprehende o objecto

.

Pertencem á collecção do mesmo Museu

.

YARAKYCAUA

Comprehende esta secção os vasos que serviam para se tomar as

bebidas inebriantes, que animavam as festas. Teera em geral a forma
de uma panella porém são mais alongados, com os bordos um pouco
dobrados em angulo, de modo a facilitar a passagem do liquido para a

boca sem se derramar, tendo, nos lados alongadas, azas, que servem para

se tomar o vaso em ambas as mãos e ser levado aos lábios . Estas azas

representam sempre uma cabeça de quadrúpede ou de ave, como a da
Est. IV. fig. 4'^, que i^epresenta a cabeça de uma coruja, sendo algumas
de formas phantasticas. O bojo é sempre ornado de gravui-as, posto que
seja também pintado. Em algumas destas representa o corpo do animal,

sendo as pernas marcadas psla gravura. Como exemplo, offereço aqui

a fig. 4 da Est. IV, que representa, porem mal, um testuto ou yaboty.
Em geral, o que contradiz a opinião de Wiener, e si afasta dos Peruanos,

não imitavam bem a natureza e, pelo contrario, tudo quanto tendia a

esse fim, destoava das outras obras, não parecendo sabidas das mãos dos

mesmos artistas. No vaso em questão, por exemplo, vê-se que a forma da

cabeça, completada por linhas gravadas, indica bem a de um yaboty,

o que certifica a pequena cauda
;
porém a forma do vaso e as pernas

gravadas, além delongas de mais, não teem a apparencia desses chelonios,

e são mesmo de phantasia, porque cada uma termina em uma extremidade

em mão, o que dà oito mãos ao animal.

A cabeça e a cauda servem de azas. Entre as pernas representadas,

feitas em pequeno baixo relevo, vê-se gravada uma caricatura humana
ou de quadrumano. Dou aqui algumas figuras das azas de outras Yaraky-
çauas. Est. V. figs. 5e6.
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DAUITIBA

Davam este nome às pauellas que junto às iukaçauas enterravam,
ilestampadas, com viveres. Nas escavações que fiz nunca encontrei uma
só tampa, nem fragmentos. Não são panellas communs, isto é, lisas ;

sempre são pintadas no mesmo estylo dos iukaçauas e geralmente ornadas
de gregas gravadas, principalmente nos anneis liorizontaes que en-
feitavam a parte do bojo, cujo diâmetro é maior. Esse ornato gravado
era toda a cerâmica, quasi sempre de linhas rectas e algumas parallelas

e em ângulos, parece ser feito com um dente de cutia (dasyprocta), porque,
estudados os sulcos, vê-se que a sua largura e forma accusam ser esse

o intrumento.
Quem bem observar o começo das linhas e conhecer a forma do bordo

cortante desse dente, e para comparação o tiver empregado na argilla,

verá que os sulcos deixados são idênticos aos que os vasos de Mirakanguéra
apresentam. A argilla de todos os vasos, cumpre aqui dizer, è pura,

o que mostra a sua grande antiguidade, porque a louça dos tempos
modernos, fabricada no valle Amazonico, é toda amassada com cinza

das cascas do caraipé (Moquilea utilis), que empregam para não rachar-se
ao fogo, quando são cozidos os vasos.

Posto que a louça seja preparada pelo processo já descripto nas
minhas Antiguidades do Amazonas, nota-se, comtudo, que é perfeitamente
lisa, sem ondulações ou irregularidades, o que denota grande pericia no
oleiro. Esta observação applica-se a toda a espécie de vaso de Mira-
kanguéra. As dauitibàs, ou panellas votivas, são de varias formas
e tamanhos, sendo os tj-pos principaes os que aqui represento.

Afastando-me um pouco do assumpto permilta-se-me fazer uma obser-
vação, para mostrar que mais observadores e cautelosos são os indios do
que os civilizados. Em geral a panella dos civilizados tem os lados erectos,

emquanto que as do indioi são curvos. Não dão sem razão essa forma. Elles

fazem assim os bordos para evitar que se derrame o liquido, quando entra
em ebulição, pelo que as suas panellas levam vantagem ás nossas.

As figuras 2 da Est. V e i da Est. VII. representam o feitio mais
vulgar dessas panellas, cujo diâmetro encontrei variando de O™, 10 a
O'", 28. Tem sempre um annel achatado e saliente, ás vezes com o bordo
denticulado ou crenulado e ornado de uma grega mais ou menos capri-

chosa .

O espaço entre esse annel e o bordo da bocca è sempre gravado, e, entre

o annel e o fundo, sempre liso e pintado inteiramente de vermelho. O bordo
da bocca nem interna nem externamente indica ser preparado para receber
tampa . Esta panella è muito semelhante nas formas ás em que os normandos
guardavam as cinzas de seus mortos e é quasi igual á que foi achada sob

uma pedra, cairn, em Oremolla, perto de .\bekar, na Suécia, e que figura no
Museu Nacional de Stokolmo, com o n. 4.792, como se vè das Antigui-
dades s>.ii:cas, publicadas por Montellius em 1873.

A figura 2 mostra o feitio das lisas, ornadas simplesmente de pinturas.

Tem um feitio vulgar e semelhante ao que ainda hoje è usado pelos

naturaes. As dimensões variam, como facilmente se comprehende.
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Afigura 3 tem muita affiniilado com a da fig. 1, ijorúm o annel

é coUocado abaixo do bordo da bocca e enfeitado lateral e diametralmente
por duas azas pequenas que terminam no maior diâmetro do bojo e excedem
o annel. Este ó todo bordado por uma grega gravada, sendo o resto do
vaso todo liso. Algumas dessas panellas, em vez de azas annulliformes,

teeni figuras, em geral cabeças de animaes.

Além dos typos aqui representados, que eram as panellas em que se

coziam os viveres, liavia outras menores, alTectando forma de karaucis, com
ornatos de outro género e em geral menores, que supponho serem os vasos

em que se offereciam ao morto as bebidas inebriantes. Quero crer nisso,

porque, conjunctamente comas panellas propriamente ditas encontrei estas,

que, perfeitamente limpas, quer externa quer internamente, vestígio

algum apresentam de terem ido ao fogo ou ter contido comidas, como as

outras visivelmente mostram . Si tinham por costume fazer acompanhar o

morto de viveres, porque não offercciam também bebidas ?

O Índio que crê na iramortalidade d"alma e na sua transmigração,
comprovadas pelas lendas verdadeiramente indígenas, que tenho, quando
enterra o seu morto á beira d'agua, com armas e viveres, è para este ter ã
mão com que matar a sede, defendei'-se e aliraentar-se, por que não daria

também aquillo que dá a vida aos seus festins e bravura nos seus com-
bates? Sem a bebida inebriante o indio não comprehende a vida, como nós

civilizados também não u comprehendemos. '

O que seria para nós um almoço, um jantar, uma festa qualquer sem o

vinho, o Champagne, a cerveja e outras bebidas alcoólicas ? O que em geral

anima as festas da civilização ? E reprovamos quando vê-se o indio bebendo
cachiry ou cachaça, por não ter cerveja, cognac ou Champagne !

Ainda hoje, como os ciganos, os civilizados no Peru, na Bulivia, nas

republicas do sul e mesmo aqui no Brazil, entre o povo sertanejo, fazem o

velório na véspera do enterro de .seus mortos, acompanhados de libações,

e mesmo cantos e dansas, fora do império.

Mais de um velório tenho assistido, em casa de pessoas que teem repre-

sentação na nossa sociedade . O povo de Mirakanguèra tinha a sua festa

fúnebre, o velório por assim dizer, e ó justo que não negasse ao conviva
d'alèm tumulo uma taça de licor, na crença que nessa ultima morada o

prazer também reina.

Vem confirmar isso o costume, que ainda vi em 1873, denominado,
(upàna puláiia, entre civilisados descendentes de indios, educados por

mãos padres, que consiste em depositar na igreja, no dia de finados, du-
rante a missa, offerendas para os parentes fallecidos, consistindo essas

offerendas em aves, frutas, farinha, doces, etc, segundo o que em vida

o parente gostava, o que tudo era recebido pelo vigário, que se encarre-

gava de fazer chegar ao seu destino. Os missionários, aprovei tando-se da
crença indígena, tiraram delia proveito, e, em vez de extirpar isso, mais

fortaleciam, aponto de chegar o costume até hoje, como um ponto religioso

verdadeiro entre a classe baixa.

' X:is rainlias Anlifiuirlidcs do Amazonat, pela.s observações que fiz, disse qu?, eiion-
trando sempre os ceniitei'io= iiiiligeiías á beira dos lajíos, riachos e rios, tinha isso não como
facto occasiíinal, mas sim premeditado, pila crença do indio de que os mortos t^m neces-
sidade d'agua p:ir;i s iciar-se.

Entro os Paraguayos civilizados, descendentes do' Guai^anys, ainda essa cr?nça perdura,
tanto que junto á cruz (]ue cillOL-am nv Sf^iiiiltura do? se is, Hepositam um \>oU com agaa.
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As empregadas nessa ceremonia vão incluídas entre as panellas, por
causa de sua forma, apezar de terem a bocca mais estreita, o que as

approxima dos Icaraucis.

Dou aqui um typo. Est. V.fig. 3. São sempre gravadas e nunca or-

nadas de pinturas. A gravura, além de ser feita por linhas, tem outra
toda composta de pontos excavados e unidos, sem desenho algum, se-

guindo somente linhas horizontaes e parallelas. Esses furos são feitos com
um instrumento perfurante, alguns indicando porém o terem sido por
unlias humanas crescidas. Outros vasos não teem pontos perfurados, porém
elevados, o que obtinham por meio de duas linhns que se cruzavam. Depois

de horizontal e parallelamente terem contornado o vaso com um estilete

qualquer, cortavam essas linhas por outras perpendiculares, guardando
sempre a mesma distancia, de maneira a terem as elevações quadran-
gulares as mesmas dimensões, que em quasi todos é de 3 a 5 milli-

metros.

E' notável que, não só nesta louça, como nas de todas as tribus,

mesmo modernas, nenhuma apresentem a imitação da natureza nas suas
pinturas, quando plasticamente procuram imitar o reino animal. Em
toda a louça, nos tecidos de pnlha e nos de algodão, sempre a sua pin-

tura è uma combinação de linhas parallelas, quebradas, cruzadas, for-

mando desenhos admiráveis, porém nunca apparecendo figura, flor ou
outra qualquer representação do meio em que reside o artista. E' verdade
que a curva, que se presta a isso, o selvagem não a emprega, porque a
esse grão de aperfeiçoamento não chega o seu progresso. E' só mais
tarde, com os modelos civilizados, que nas pinturas da argilla e na
das cuias empregam curvas imitando flores e animaes.

Resta-me agora tratar de um vaso especial, que havia de difierentes

tamanhos, mas sempre da mesma forma, e que era empregado em vasar,

nas kangueraçauas, a tinta cineraria preparada no acene iateburij ou
kamuciuaçu . Pela sua forma o mesmo pelo emprego tem alguma affinidade

com a hi/dria grega e com o CEnochoc.
Aquella posto que destinada a agua, variava no tamanho, na forma e

na elegância, o este destinado ao vinho, tinha formas graciosas e deiicadas,

e próprio para figurar nos festins dos deuses. Uma era pesada, grosseira-

mente modelada emquanto outro era delicado fino, leve e gracioso, mas
comtudo isso a forma do vaso em questão participa de ambos. Grosseiramente
modelado tem a aza da hydria, mas o bojo e o bocal do cenochoé, sem o
gargalo estreito. Lembra também a antiga almotolia, o alpé, mas a
nenhuma d'essas antiguidades gregas se liga, a não ser pela lembrança que
nos traz á memoria

.

Raríssimos são os vasos d'esta espécie que se enconvram, esses mesmos
imperfeitos e fragmentados : o mais perfeito que encontrei é o que aqui
represento. Est. VII fig. 3, infelizmente sem a parte superior e posterior.

Este não apresenta a azada hydria, mas sim duas pequenas, dispostas la-

teralmente representando duas cabeças que se assemelham muito à dos
bactracios, posto que a bocca tenha a abertura maior. Na parte anterior tem
um bico semelhante ao dos oenochoés, feito de modo que invertido o vaso
represente um nariz humano alongado.

Quanto ao bojo lembra também este ultimo vaso grego ; é um espheroide.

Como toda louça descripta, também era branco pintado. Pelos diversos

fragmentos pude ver alguns com azas curvas e massiças.
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III

Como complemento a este trabalha, menciono aqui mais dois vasos,

(jue, posto que não achados na necropole do Mirakanguéra, comtudo penso

que porteaceram ao mesmo povo ou á mesma trilni. O reino dos Aruakys
era extenso, como vimos, e dominava o Amazonas até a foz do rio Negro, por

onde clles entraram, tanto que em 1609, serviram de guias ao Capitão Pe-

dro da Costa Favella, quando foi ao encontro dos Tarumãs, em Aiurim,
os quaes desde junho de 1G57 estavam reunidos na missão da Conceição

dos Tarumãs, fundada pelos missionários Jesuitas, os Padres Manoel Peris

eFi'ancisco Velloso. Dominando a foz do rio Negro, então rio Quiari, è

muito natural que tivessem também algum assento na actual ilha dos

Muras, onde furam encontrados os vasos de que vou tratar a qual fica logo

acima da foz deste rio, onde começa o Amazonas a ter o nome de Solimões.

Pelo systema do gravura e pintura, pelo bem acabado e pelas formas
artísticas que aproseatam, mostram-se congéneres dos que tratei. Nenhum
outro vaso, se tem encontrado na região Amazonica, que apresente formas

que indiquem conhecimento de desenho. Todos são jj/mellões, com formas

brutas e grosseiras, que revelam um grão, na cerâmica, ainda muito

baixo na escala da civilização, que outr'ora existiu n"esta região. Que os

Aruakys residiam pi'oximo ao rio Negro nos prova o ataque que deram à

missão os Turumàs em 1G92 e que obrigou-os a fugir subindo o rio e

se refugiar nas fontes do rio Repununi onde ainda hoje se conservam

e donde desciam mais tarde a se encontrar com alguns que sahiram dos

mattos e se subraetteram a Frei Jeronj-mo Coelho, e que em 1720 o?

mandava com Ajuricaba chefe dosManáoso celebre escravisador de indios,

a negociarem com Hollandezes. Que n'essa residência se demoravam
provam mais os ataques que deram em 1791 e 1795 a Ayrão então aldèa

de Santo Elias do Jahu, cujo berço foi a dos Tarumãs, mudado para outra

margem do rio em 1732, pelo missionário Carmelita Frei José da Magdalena.
Fugindo, os Tarumãs ahi se estabeleceram . Foi mais tarde que desap-

pareceram das margens do rio Negro e Amazonas para se refugiarem no
rio Uatumâ, onde ainda hoje existem os seus descendentes. N 'este rio os

frades missionários fundaram uma missão acima da foz do seu atHuente,

Jatapu, a qual extinguiu-se em 1745, fugindo os indios para as solvas

depois de, á traição, terem assassinado o seu missionário. (1)

Os Muras, ciganos, piratas immundos e bárbaros, que pela conquista

hespanhola, abandonaram o Peru, descendo pelo rio Madeira para
assentarem seus arraiaes nómades pelas margens e lagos do Solimões

e Amazonas, atacando e roubando tudo, contribuíram para o desap-

parecimento dos Aruakys e das suas terras se apossaram fazendo em
todo alto Amazonas as suas atalaias, donde viam as prezas sobre as

quaes se lançavam. Os Muras, cujo nomo primitivo era Buhui-aen,

mas que os civilizados modificaram, outr"ora dividiam-se em diversas

tribus com dialectos divei'sos. Assim haviam os Pirahens, Jahanhcns
Rurahen<;. De todos, os Pirahens eram os mais bravos. Os Jahaaliens

é que habitavam as margens do Solimões. Pelos vocabulários que

(') Leia-se o rjue a oste respeito disse no mou relatório solirs o rio Jatapu, á pag. 5S.
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delles tomei vê-se bem a diflerença da linguagem . Os Buraheiís unidos
e cruzados aos Jumàs adulteraram completamente a lingua a ponto
de formarem um dialecto especial que participa do próprio primitivo
e dos Jumàs.

Corridos os Aruakys no Amatarj se estabeleceram, assim como na ilha

que até hoje conserva o seu nome.
Pacificados em 1784, por uma notável coincidência, um século dia a

dia, da pacificação que fiz dos Crichariàs, começaram a sofirer a
oppressão dos civilizados passando de algozes a victimas.

Por longos annos occuparam a ilha em questão, mas a essa tribu
não pertencem os objectos de que trato, porque foi tribu que nunca
teve industria nem pouso. Hordas que se succediauí em limitado espaço
de tempo e em continuo movimento em nada se podiam empregar;
por isso viviam do rouijo e do assassinato. De monumentos encontrados
n'um dos pontos que lhes servia de quartel general e de atalaia, na
ilha dos Muras, passo a tratar.

Aqui se não trata de vasos funerários, e sim de domésticos, por
onde se vè que, se caprichosos eram com os que se serviam naice-
remonins fúnebres, menos não o eram com os que quotidianamente se

utilisavam.

São os vasos domésticos que, por sua vez, vêem attestar o que era
a oleira daquellas èpochas, que j;i se perdem, senão na noite do tempo,
nas aguas que correram ha mais de trezentos annos, por sobre as areias

do valle Amazonieo. A historia, a tradicção fallada, a maranduba
indígena, nada nos dizem ; todas são mudas, uma. porque se quabjuer
cousa registrou, essa so p.M-deu ; outras porque o que sabiam levaram
para o seio da terra, onde sumiram-se com aquelles que a morte cerrou
os lábios. Só 03 mudos documentos de argilla que o fogo coseu e que
a terra hoje abrindo as suas entranhas nos descobre, masque o tempo
ou o vandalismo humano vae a seu turno fazendo dosapparecer, nos
vêem desfolhar os fragmentos das antigas paginas da vida de um povo
que existiu, cujos descendentes também quasi sem tradicções vão se

sumindo, levados pela morte, pela civilização e pela barbaria.

Os anciões, os porandubucaras , esses morreram no seio da sociedade,

occultando seu passado, outros no centro das florestas para dentro das

inkaçauas levaram o que tinham na memoria, os moços a maior parte

jazem sepultados pelos seringaes, para onde a sociedade aventureira

os levou, outros, poucos, foragidos nas brenhas se entregam à barbaria

fugindo ás seducções do civilizador que os algema no captiveiro e os

enriquece de vicios. Assim como os .\ruakys desappareceram, outras

tribus das quaes só o nome nos resta, este mesmo muitas vezes adul-

terado nas paginas que foram esparsas pelos missionários e viajantes

e assim como as folhas que os vendavaes arrastim das florestas pelo espaço

que se perdem sem se saber o tronco donde se despegaram, assim vão as

nossas tribus se extinguindo, deixando vestígios vagos, embaralhados
por historiadores pouco zelosos e que sem critica acceitam informações

sem a observação precisa e sem o estudo prévio.

Costumes, linguas tudo se confunde e se adultera e, si os filhos de

hoje desprezarem estes estudos, porque para muitos è cousa sem im-
portância o se occu parem de uma raça que se tem por miserável, apezar

de muitos delia descenderem, os pósteros nos chamarão a contas e seu
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anathema será certo e justo. E' por isso quo desenterro essas anti-

gualhas ; ó por isso que não nu; canso de codificar o quo encontro,

sempre conscientemente com estudo e discernimento.

Poderei muitas vezes errar, poderei affastar-me da verdade, mas nao
intencionalmente ou por falta de pesquizas e locubrações.

Esto cscripto è um exemplo. Escavações, pesqui/as, informações, nos

próprios logaros, tantos niaiiusciiptos como impressos, lições da historia,

tudo me leva a regi:^trar aqui minha opinião que se não é a verdadeira, outro,

baseado em melhores estudos, o contrario provará.

Os Aruahys, caraibas valentes, cônscios do que valiam, do seu immenso
reducto, no qual se tinham por séculos estabelecido, defendendo talvez as

suas mirakangueras, desafiavam o poder dos portuguezes, não querendo

com elles alliança alguma, quando pelo lado do norte já em plena paz vi-

viam com os francezes e os hollandezes. Si não fora a astúcia e o génio

do P. Vieira nunca os Nhengaibas, como os appellidarara os TupinambàSj

civilizados se dobrariam ao jugo portuguez, porque pelas armas, posto que
primitivas, elles sabiam sempre victoriosos, tal era o seu numero, a sua

coragem e valentia

.

Os Aruakys, que como vimos estendiam -se desde Venezuela até ao

centro do Amazonas, e que tinham do seu reino uma grande taba em
Marajó, ou porque tivessem ahi o nome modificado, ou porque os portu-

guezes mal o pronunciassem, o que é certo é que eram conhecidos

no Pará por Aruans ou por Nheengaibas, quando por todo o canal do

norte até ao Rio Negro eram denominados Aruakys.
Baixa como é a ilha de Marajó, alagando-seannualmente o seu interior,

vendo por experiência que os corpos dos seus parentes ficariam parte do

anno submergidos, por crença religiosa, por tradiccionalisrao, ou por outra

qualquer causa, foram erguendo annualmente os seus atterros sepulchraes,

de maneira que os ossos incinerados dos seus ficassem seccos nas iukaçàuas

e dahi os montes que se elevaram. Esses monumentos fúnebres dos Aruans,

essas chulpas, donde desentranham -se as urnas não datam de eras primi-

tivas, algumas, as das camadas superiores, são contemporâneas da conquista

portugueza,porque nessa época os que morriam deveriam também ser enter-

rados em vasos, como enterravam os Bares e os Manâos, mesmo depois de

estabelecido o forte da Barra do Rio Negro. Em Manàos, desenterrei

iukaçàuas em cemitérios destes indios, que, si a tradicçio e o testemunho

de alguns velhos não asseverassem serem contemporâneas da edificação

do forte, dir-se-hia que eram monumentos de épocas anteriores a Christo,

tal era o estado de decomposição das urnas e dos ossos que nellas se conti-

nham . Entretanto estes cofres fúnebres de piedosa recordação, eram se-

pultados era terrenos argilosos e seccos, que melhor conservam os restos

mortaes. Sempre os povos primitivos da America procuraram resguardar

seus despojos da influencia das aguas e dahi as chulpas e as huacas
peruanas.

Os constructores dos aterros, os tnound-huilders , àa. America do Norte,

sempre também levantavam os seus monumentos de maneira a salval-os

das aguas, tanto que sempre foram erguidos nas gargantas dos rios, nas

ilhotas dos deltas e não em terrenos sujeitos a serem invadidos ou banhados

pelas aguas.
Si gigantes florestas cobrem esses monumentos e por isso se tem dado a

elles uma origem remotíssima, não devemos nos fiar nesse attestado, porque
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exemplos temos de terrenos cobertos hoje de florestas, com madeiras de mais
de um metro de diâmetro, que ainda no século passado foram povoações
civilizadas. Nãofallando nas antigas ruínas do Rio Uatumá, temos exemplo
no Rio Negro, nos logares em que existiram as povoações de Santa Izabel

e outras que desapareceram

.

As terras pretas do Amazonas cobertas de grandes florestas, ainda

ha meio século, foram malocas de indios, como as do Piquiatvba e outras

muitas. Por conseguinte os mirakanguéras de Marajó dos valentes Arauans,
não foram feitos por gerações sabidas dos Andes, como é de opinião o Sr,

Ladislàu Netto, quando nos diz: «Xaqueila ilha quer me parecer que se

fixou e floresceu por largos annos a tribu mais industriosa e mais culta

de quantas povoaram a principio o Brazil : e tenho que alli é que por mais
tempo se tem conservado os vestígios e as pallidas tradicções da cicilização

andina, etc, etc.» A cívilisação de Marajó veiu do norte,desceu com os

Nahuas e não veiu dos Aymaras, posto que fillios da mesma semente.

Os Nahuas, segundo Sahagun, ele\-avara grandes collinas, onde inter-

ravam os reis e os nobres, às quaes denominavam Teuil. isto è, morto
deificado, porque acreditavam que elles não morriam, antes acordavam do
somno em que viveram. Para a parenlalea, para o vulgo tinham ás

Cak-ha. collinas sobre as quaes depois do enterro dos seus faziam sacri-

fícios. São as Teu'ls e as Cak-has que formam os aterros sepulchraes de
Marajós

.

Os mirakanguéras do .\matarv, como os de Marajó, foram erguidos
pela mâo da poderosa nação dos Aruakvs, e, si differença existe entre as

urnas, e^^sas não caracterísam mais do que costumes de duas fracções de
uma nação, separadas e habitando meios differentes. Si pela forma das
iukaçauas e pela maneira de enterral-as se differençam, diíTerença também
existe entre o caipira mineiro ou paulista e o tapuyo amazonense, quando
pertencem todos á mesma nação e resultam do cruzamento do índio brazi-

leiro com o homem europeu. Si também compararmos a forma dos caixões

mortuários destas províncias, dir-se-ha que o povo do Sul è de uma raça
inteiramente difièrente porque inteiramente díflierentes são os os seus

sarcophagos

.

De quatro objectos de emprego e formas dififerentes me vou occupar,
todos desenterrados da ilha dos Muras. O primeiro è, incontestavelmente,

sinão uma panella de cozer iguarias, um vaso de aquecer algum caldo,

molho ou vinhaça, porque a parte externa do fundo isso indica, apresentan-

do-se queimada e fuliginosa. Não resta também duvida que era pintada,

porém a acção destruidora do tempo apagou a tinta, deixando somente
a gravur.-í e raros vestígios de que as cores empregadas nos vasos mortu-
ários eram as m&smas . A gravura exquisita, feita toda de linhas rectas,

«nindo-se em ângulos, aqui e alli, tornando-se os lados mais ou menos pa-

rallelos, não nos disperta considerações além das que já fizemos anteri-

ormente, sobre as dos capítulos anteriores ; apenas releva notar que, sendo

a peça de quatro faces, como veremos, os desenhos são semelhantes dous a

dous em lados oppostos. Quanto á forma, o vaso em questão affasta-se de

todos os cougetieres e de todos que conheço da região Amazonica: è quadran-
gular. Esta forma é muito notável, porque em geral a circulará a constante

de todos os vasos, de qualquer natureza que seja, e em todas as partes do
mundo, principalmente na antiguidade. Como seja esta forma a mais fá-

cil de fazer-se, em geral da regra se não affastaram, exceptuando somente
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o Japão e a China, quu dosdo amais remota antij,ni idade, de preferencia,

deram aos seus vasos um contorno quadrangular, licxagonal ou octogonal.

A industria ceramira muderiia raram(inte nos seus variadíssimos objectos

emprega es,'.as fornias. Esta, portanto, V(im confirmar a opinião que formo

da intelligoncia do povo de então, do seu gráo de adiantamento na cerâmica

e que isso não é devido ã feitura autoclitiiono e sim devida à industria

immigrada, e essa asiática.

Como SG vè da figura 1 da Est. VIII, o vaso tem quatro faces unidas

angularmente e é dividido era três corpos. A parte inferior, que é a menor,

é mais ou menos cUoteforme, tornando-so notável, pela maiieii'a artistica,

porque passa para o corpo inedio, ijue já é quadrangular. Une essa pas-

sagem um bordo saliente já anguloso, todo dentado, e daiii se eleva

planamente, inclinando -se para dentro o corpo médio, completamente liso.

Solire essa parte se liga o terceiro corpo então, maior, convexo, pro-

longando-se nos quatro cantos em bicos, com os bordos creaidados

.

Esta parto é toda gravada externamente. O Ijem combinado das linhas e

sua correcção, dando um aspecto exquisito ao vaso, não deixam de apre-

sentar muita elegância. A boa preparação da argilla, a perfeição com que

foi modelada, o polimento da superfície, a regularidade do desenho das

gravuras, a combinação das gregas duas a duas em lados oppostos, mas se

ligando com arte a formar um só todo em volta, tudo isso considerado

nos dá uma idéa muito vantajosa da supremacia da intelligencia do oleiro

dos nossos tempos primitivos.

Sem um modelo, artista nenhum hoje seria capaz de crear a forma

em questão e si o de outras eras o fez copiada, o fez por um modelo tra-

zido por immigração. Não se poderá suppor influxo da civilização transan-

dina porque essa norma na sua cerâmica até hoje não apresentou um só

vaso de formas quadrangulares. Imitava a natureza em que as linhas são

sempre curvas.

Pertence á collecção do mesmo museu :

Outro vaso fig. 2. não é menos caprichoso em suas formas, porém não

me é dado aqui dizer o seu emprego, porque impossível é adivinhal-o. Que
tinha uma applicação dupla, segundo a posição em que era coUocado, quasi

que o posso affirmar ; elle mesmo o diz e o seu estudo o confirma. A forma
também é mixta. Dividido em dous corpos tem um a peripheria rectangu-

lar, outra circular. Ella nos lembra alguns copos da Índia, de porcellana

esmaltada, de data antiquíssima, que ainda hoje se imitam e sabemos que na

Ásia já se esmaltava a porcellana, quando ainda na Europa a arte cerâmica

estava embrj^onaria. A verdadeira base deste vaso é o lado que tem a

forma circular, porém, voltado o vaso, perfeitamente assenta na parte rec-

tangular. Esta é a superior, porque além de ter sido pintada interiormente

de preto, tem superiormente gravadas duas linhas parallelas, que ornam
a sua espessura. A porção circular é balda de pintura na parte interna

e na espessura oriíato algum tem. Além disso sempre a parte ornamen-
tada é aquella que fica sob as vistas ; é mais visível.

A parte circular, que affecta a forma de uma grande taça emborcada,

tem externamente uma bella gravura, de tal maneira combinado o desenho

que as suas linhas se prendem a formar círculo unindo varias figuras,

umas superiores e outras inferiores.

A parte saliente da gravura era pintada de preto e vermelho sendo o resto

branco. A parte quadrangular, toda lisa externamente, era pintada de preto.
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E' admirável a maneira porque ligavam e combinavam a parte circular

á rectangular, que è menos funda do que a outra. E' de um estj^lo severo,

que mostra a austeridade da imaginação do artista.

Como se vê do desenho, é um vaso de um duplo emprego, podendo ser

usado um ou outro lado sem o menor inconveniente e sem tirar asua
elegância em relação á posição que se lhe der, o que ainda mostra a habi-

lidade do autor.

Este vaso pertence á coUecção do 1° tenente da armada Laurindo.
Tratarei agora de uma peça, Est. IX, fig. 1, que supponho ser assento

de algum vaso.

E' solida, simplei e de uma forma que revela gosto aperfeiçoado, por

não ser natural. Tem a forma do espaço comprehendido entre quatro
circumferencias tangenciando-se era torno de um centro commum, por

conseguinte, é quadrangular sendo os ângulos curvilineos. Superior e

inferiormente quatro linhas gravadas marginam as quatro faces, ornando
essas duas partes com um quadrilátero curvilineo. Todo o fundo é pintado

de branco, porém os quatro lados são ornados de uma grega perfeitamente

igual formada de três linhas das quaes a media une-se às duas obliquamente.

Estas são pretas o teem o centro contornando em baixo e em cima a parte

terminal da peça e as extremidades elevando-se em angulo recto a formar
duas figuras differentes, como melhor se verá na figura. A parte superiora

inferior é toda vermelha. Mede :

Assim como o fuso é exclusivamente um instrumento de mullier, o

berbequim o é do homem, e, é deste que vou me occupar agora.

Est. VII. figs. 3, 4e5.
Não é a primeira vez que trato da peça mais necessária do berbequim,

daquella que movidapel a corda do arco faz giraro instrumento perfurante.

Nas minhas Antiguidades do A)nazona>i, tratando dos instrumentos

de pedra, machados, cunhas, etc, mostrei como eram elles preparados

polidos e perfurados, e representei uma dessas peças, que achei pró-

ximo á Santarém, no Rio Tapajós. Agora novamente si me offerece

occasião de apresentar outra que não só vem confirmar a opinião que
então emitti, como também servir para justificar o que tenho expendido

sobre a civilisação do povo da necropole de Mirakanguéra. A perfeição

dos iakaçauas, o conhecimento do desenho, o progresso na cerâmica e na
agricultura tudo isso reunido á peça do berbequim vem nos dizer que,

posto que na idade da pedra, já perfuravam não à mão com o auxilio

da agua e areia, mas já com um instrumento que não os martyrisava e

economisava tempo, trabalho e fadiga. Não sei a que épocas remonta esse

instrumento, mas o que é verdade é que ainda hoje sendo elle usado prin-

cipalmente pelos ourives, ferreiros e serralheiros, pouco tem melhorado.

O berbequim compõe-se de um arco, uma corda e uma peça mais ou
menos como um carretel de linha, por onde, passando a corda em laçada,

esta faz girar aquella, dando movimento a uma vareta perfurante que é

fixa na tal espécie de carretel. Comprimindo-se a vareta de encontro ao

que se quer furar e dando-se um movimento de vai e vem ao arco, a corda

faz rapidamente girar a vareta que perfura como se fora verruma. E'

empregado só para os corpos duros como pedra ou metal. Nestes empre-
ga-se o óleo para facilitar a perfuração naquellas a agua e a areia. A
peça em questão é pois aquella que se assemelha a um carretel, cujo nome
technico não conheço e que mais tarde foi feita de ferro. Como não conhe-
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cessem o uso do ferro faziam-na de argilla cosida ao fogo o naturalmente
a vareta perfurante era de madeira. Por ella v<i-se que as suas armas
de pedra, e os sem niacliado.s, não eram só hastados, como adiante vere-

mos, mas também porfurados para melhor se segurarem aos cabos.

Quando um povo emprega instrumentos não tâo primittivos como a faca

eo machado feitos de dentes e ossos ou de pedra, masque para aperfei-

çoar estes jà toma uma macliina, si bem que simples, já não é um povo
bruto, bárbaro o selvagem . Já de si distanciou muitas famílias do género
humano.

Em pleno século XIX, no século do vapor e da electricidade, ainda
ha hordas que esto instrumento desconhecem.

Prolixo sou no meu dizer, mas para sustentar uma opinião, mister é

buscar provas. O objecto de que trato e represento em figura ó muito seme-
lhante á roldana de um moitão. As duas faces subconve.xas medem O",05
de diâmetro cada uma, separando-se uma da outra pelo espaço canalir

culado por onde passa a corda O™,033 ; este espaço na parte mais fina tem
0",030. Presumo que foi pintado, porém tendo a acção do tempo por annos
exercido seu poder, apresenta-se completamente limpo, estando mesmo a

argilla já gasta, o que faz mesmo desapparecer um pouco as gravuras que
o ornam e facilitam o trabalho.

Em ambas as faces vê-se representada a cara humana sendo em uma
as orbitas dos olhos e o nariz feito de uma só linha e a bocca por uma
figura que representa um I deitado. Outra figura, por simetria, foi esculpida

diametralmente opposta, na testa.

A pupilla é feita por um ponto. Na outra face a cara não è tão in-

telligentemente trabalhada ; os oliios e o nariz feitos também de uma só

linha, esta coiutudo vai formar o nariz na testa. A bocca ó repi^esentada

por uma figura semelhante à da outra face e as pupillas também por

pontos. Si o gravador não era hábil no desenho de figuras, pratico operário

o era, porque, ornando o seu instrumento, não deixou de dar a esse ornato
uma utilidade que facilitava o trabalho, isto é, que servia para prender a

corda e não deixal-a escorregar quando por acaso a vareta perfurante
achasse resistência e tendesse a parar. Na parte em que a corda enlaçada
faz girar a peça esta é ornada de uma grega composta de linhas quebradas
em ângulos rectos, que pelas depressões e saliências obriga a corda a

raelhor se mover. Outros berbequins encontrei, uns mais chatos o pouco
maiores, porém sem ornatos.

Entre os muitos fragmentos de iukaçauas, kamucis e panellas encontrei

um pequeno vaso, figura 8 da Est. III, cuja applicacão não me é dado saber.

Affecta a forma das antigas lâmpadas triangulares, porém de certo não o é,

porque as três pontas que apresenta e que parecem bicos, são fechadas,

tendo a abertura superiormente em seu gargalo. Descreverei, ignorando

a applicacão, fazendo comtudo notar-se que a forma que apresenta è

muito especial e se affasta de tudo quanto os Índios hoje fazem,

e de tudo quanto, archeologicamente fallando, tem sido encontrado no
Brasil, que me conste. Tem esse vaso o fundo triangular e convexo,

sendo os lados do triangulo, que é equilátero, recurvos e a parte

superior aftecta a mesma forma porem se eleva circularmente a formar
um gargalo, que infelizmente, estando partido, se não pode precisar

a altura a que se elevaria. Extremamente gasto pelo tempo não se vè pin-

tura alguma ; apenas se nota que foi ornado de gravuras. Os Ires cantos
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eram circulados por sulcos lineares, os bordos ornados de desenhos que se
nSo podem mais precisar e na base do gargalo tem por ornamento uma
linha elevada em toda a volta. Os lados do triangulo medem O'",07 tem o
bojo O, ""03 e dahi se eleva o gargalo que internamente tem de diâmetro
também O™, 03. A espessura é de ©""jOOt. Pertence à collecção do mesmo
Museu

.

Rpsta-me agora tratar de um objecto que propositalmente deixei para
o ultimo dos feitos de argilla, isto è, de uma chicara. Est. YII. fig. 6.
Dirão os que me criticarem: então até chicaras usavam as Aruakys?»
Dou este nome, porque outro melhor não indica a forma que affecta, posto
que talvez fosse de uso muito differente. O que é verdade é que tem per-
feitamente a forma e o tamanho das chicaras da índia e das chicaras de
chã que ainda usamos, e como estas sem azas. Infelizmente não a en-
contrei perfeita, mas pela metade vèni-se as formas e parte do seu ornato
e pintura. Seria um bello specimen si fosse perfeito. No exterior temo
campo todo pintado de branco com as gravuras vermelhas e no interior todo
o campo é vermelho, apresentando naquelle, por uma gravura funda, um
de^^enho complicado, mas adequado à forma e proporcionado aos seus
diíferentes diâmetros da bocca ao fundo.

Mede de bocca 0^,09 ; de diâmetro e de fundo O"*,04. Acurva que
forma da bocca para o fundo é perfeitamente symetrica e graciosa. Tem de
espessura no bordo superior 0",0Uõ, e no fundo O",008, sendo este per-
feitamente chato ou plano, porém um pouco oblongo.

Pertence á collecção do mesmo Museu. Este vaso, taça ou chicara
não vem confirmar ainda mais tudo quanto anteriormente disse ?

Não parece elle nos mostrar de uma maneira muito clara que esse grão
de adiantamento não era próprio e sim filho de um outro de povo estranho
ás plagas americanas ? O uso da chicara na Ásia é anterior ao da Eu-
ropa ; não foi portanto um modelo portuguez que levou o oleiro que se

sepultou no Mii^akauguéra a iraital-o, porquanto quando elle entrou no
Amazonas já o Mirakanguéra existia. Objecto moderno não é, porque o
encontrou soterrado entre as urnas cinerarias, e feito da mesma argilla

;

tem a mesma gravura cora as mesmas pinturas brancas e A'ermelhas,

feitas da mesma tinta. Sahiu da mesma fabrica sem contestação alguma.
Para destruir tudo quanto tenho atfirmado é mister provar-se que o Mira-
kanguéra è moderno e posterior á descoberta do Amazonas, o que se não
prova . Si ha longos annos não foi descoberto, é porque o terreno estava
intacto, a terra sepultou tudo em seu seio, e ainda hoje estaria desconhe-
cido si o Amazonas com a sua valentia não tivesse excavado e arrebatado
a terra, pondo a nú o seu seio e continuando a sua obra destruidora, mas
que veiu revelar aq';illo que o sigillo da morte guardava. Terminando
este capitulo seja-me licito ainda perguntar : pela maneira porque era
preparada a argilla, pela sua boa escolha, pela espessura que tinham os

vasos, pela forma artística delles, pela maneira que cosiam ao fogo dando-
Ihes uma dureza e duração extraordinárias, pela pintura, pela combi-
nação das cores e das linhas, etc. , tudo isso não mostra que o povo do Mi-
rakanguéra estava em um alto gráo de civilisação ?

Diz Boucher de Perthes nas fiua.s Antiguidades ceWcas ':« la con-
fectiond'un vaseassez solide pourne pas sedissoudreau feu, àTeau, à Tair,

' Vol. I. pag. 72.
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ou au premier choc, déaotii une certaine civilisation, parco quelle prouve

déjá une longue expérionce, et une suite d'étuJes et de connaissance,

acquises parnii lesquelles nous mettrons, en premiére ligne, celles de la

matiére pi-opre ;'i la córamio et de la façon de la pétrer et de la modeler.»

A cerâmica de Miralcanguéra nos mostra o seu povo muito distante das

primeiras idades do homem

.

A folha de um vegetal, a concha da mão e a marinha ou fluvial, as

cascas dos fructos e das arvores, o giz e o gypso perfurado, e as pe-

drinhas ligadas por argamassas terrosas, foram os primeiros degráos que
o homem suhiu na escada do progresso, levando para isso muitos séculos.

Da descoberta depois da argilla própria para a confecrrio dos vasos até

adiarem as formas destes, apcrfeiçoal-os, dar-lhes emprego, polil-os, des-

cobrir as tintas para pintal-os, combinar as linhas, desenhar emfim,

quantos séculos ainda não decorreram depois disso ?

As azas, os bordos que provam grande aperfeiçoamento pela diíficul-

dade que se venceu, como diz o sábio archeolo-geologo citado, apresentando

figuras, muito maior progresso indica e era esse grão de aperfeiçoamento

a que já tinha attingido o povo de Mirakanguéra, que com outras tribus

hoje em estado de barbaria no valle do Amazonas não se fi<')de comparar,

porque todos estão na cerâmica muitos séculos atrazados àquelle.

IV

MACHADOS E BAETYLIAS

Os instrumentos de pedra, itauei dos Aruakj-s, " que encontrei de
envolta com as cinzas dos mortos no meio dos fragmentos de vasos em
Mirakanguéra são uns de trabalho e não de guerra, e outros penso que
votivos, baetylias.

Assim como depositamos sobre a cova de nossos mortos grinaldas de
perpetuas e saudades, assim depositavam elles objectos que junto ao morto
perpetuavam a lembrança dosquedelle se separavam. A não ser isso, talvez

esses objectos fossem amuletos, porte bonheur para o morto, que a super-
stição dos vivos no seu jazigo coUocava. Esse uso, que no tempo dos

Pharaós jã os egypcios tinham, que a Ásia em varias partes possuia,

passou para a America do Sul onde também entrava na crença dos mortos
de Mirakanguei'a.

' Sobre os instrumentos de pedra, ;u'te-cei'amica, escolha da argill.i, sau preparo, fabrico
de louça e instrumentos usados veja-pe o que eu disse no Enfaios de seienoiae nas Antigui-
dades do .Imaconas, Rio de Janeiro 1879.

' Os machados de pedra pre-historicos passaram sempre entre todos os povos do mundo,
como tendo uma orin-em celeste, assim os seus difterentes nomes em varias partes são os
seguintes : no Bra/.il e em Portugal, são conhecidos por pcíira de i\iii\ pedra de corisco, na
Ásia p^r pedra de trovlo c pedra de relâmpago ; na Noruega por tondcr liilttr : na Dinamarca
por Tordenstcen ; na .\lleraanli i por Thorskeih ; na Ilollanda por Doinler fíeitels; na França
por Coinsde foudre e picrre de tonnerre ; na Inglaterra por 2 hnnderbots ; na Itália pr Fitl-
mini, Folgorine, Saete. Tíoící rfí tiíon/, e na Grécia por AÇTCOTreXÉxia. E"i França encon-

tram-se, sagundo o Padre Lifitau em gabinetes particulares machados de pelra de natureza
dilTerente da do paiz. q\ie são conhecidos pelo nome de Ce ra nniasou
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Dentro das iukaçauas como nas huacas peruanas, ou a seu lado eu-
contram-se esses penhores das saudades dos parentes, ou se quizerem esses

passaportes para além tumulo. Já não é um objecto votivo que nos
lembra o óbolo de Charonte.

Sufficientemente me alonguei sobre os instrumentos de pedra, nas
minhas Antiguidades do Amazonas, pelo que passo a descrever os ma-
chados que encontrei, dividindo-os em duas secções ; uma propriamente de
instrumentos de traballio, machados ; outra de objectos de recordação,
saudade e lembrança, ou amuletos garantidores da felicidade d'além tumulo,
baetyíias

.

Cinco foram os machados, propriamente ditos, que encontrei, todos de
formas differentes e de rochas de três naturezas. Todos foram encontrados
no meio dos destroços do cemitério, sem se poder dizer o logar em que esti-

veram depositados. Não sei, mas é natural, que não fossem instrumentos
perdidos, ou abandonados, mas sim que fossem de propriedade do morto e

por isso o acompanhassem à sua ultima morada, levados pelos parentes.
Perdidos ou consagrados aos mortos, o que é exacto è que pertencem à

mesma tribu doMirakanguera. O primeiro e o maior é um bello exemplar,
perfeito, de diorito compacto de um tom acinzentado caprichosamente
polido nas faces do gume, que è cortante, tendo a parte superior e o alvado
granulado, .\ffecta uma forma oblonga mais estreita para o alvado e tran-
sversalmente cortado por dous sulcos fundos dos lados, á 0">,11 do gume.

Este sulco é perfeitamente polido estende-se estreitando-se para as faces,

mostrando claramente ter sido feito com um cordel agua e areia. Tem o
comprimento total de O, '"176 seado a maior largura que é no centro, de
0,078 ; ahi a espessura é de 0,"'04t). O gume pouco curvilíneo tem O, '"040

de largo, o alvado achatado era cima tem O, "'020, os lados são arredondados
e as faces convexas

.

O segundo é de um modelo inteiramente difterente e por elle vè-se que
o seu emprego era em mister differente.

Parece antes uma cunha : E' quadrangular tendo p. rém só o alvado

e o gume parallelos, sendo obliquos os lados, aproximando-se a obliquidade

para o gume, perfeitamente todo polido e feito de diorito cnnpacto, es-

verdeado cortado de linhas curvas e parallelas mais escuras. O alvado
que mede 0,"'06-t de largura é convexo ; o gume bem afiado e curvilíneo

tem O,"050 ; e os lados semi-convexos teem 0,"'064 de comprimento e O,"020
de largura. O comprimento maior é de O,'"068 e a espessura no centro

de O,"'032. Este exemplar è perfeito.

O terceiro é um outro machado, infelizmente tendo o alvado partido

na região dos sulcos que o devia prender ao cabo. E' também polido,

porém estragado. A rocha de que é feito è o gneiss. De um lado vè-se

um sulco profundo. A sua maior largura, na região do sulco é de O'",060 ;

o comprimento do corpo do gume, medindo do sulco, é de 0"',0.j4; a es-

pessura de 0"\027 ; o gume propriamente, é curvilineo e de O'",054 de

largura. O quarto é outro machado de diorito compacto, muito polido

e lustrado, do uma cor de azeitona escura. E' chato, de uma forma trape-

zoidal alongada com os cantos arredondados. Os lados e as faces são quasi

planos, sendomais espesso no centro e adelgaçando-se para o alvado e gume.
Latteralmente, no meio do comprimento tem um dente fundo de 0™,00G de

largo. O gume está lascado c usado pelo trabalho. Tem de comprimento

^".OôO, a maior espessura é de O™,016, do lado do gume, o alvado tem
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0'",U06 de espessura eè plano em cima. O menor, que, julgo, só era empre-
gado em obras doinesticas e não em derrubar arvores, cavar canoas,

é também de diorito polido. Tem o alvado, um lado e o gume rectos, porém
o outro lado curvo, todos mais ou menos arredondados excepto e gume
que è afiado. As faces são convexas e a maior espes.sura éno terço superior

adelgaçando-se para o gume, os canto.s sSo arredondados, sendo mais em
um dos lados do gume a O™,036 deste ; de ambos os lado>, tem uma
chanfradura profunda com uma abertura de U™,007. Tem tanto de com-
primento como de largo. O™,052 sendo a maior espessura de 0™,018, na
região das chanfraduras ; todos estes machados fazem parte da coUecção
do Museu Botânico.

Passando a descrever as machadinl)as, que julgo não serem in-

strumentos de trabalho e que pelo logar onde foram encontrados, parecem
indicar um monumentofunebre de lembrança votiva, ou de superstição,

não posso aceitar a hypotheso que S3 possa apresentar de que seriam elles

brinqjedos, feitura das crianças, porque então seriam antes encontrados

do meio dos utensilios domésticos onde fora a aldeia.

Direi, eom o descobridor da civilisação céltica ; « ils n'étaient pas in-

sensés, et Ton ne peut croire qui, pendant des siécles, un pouplen:)mbreux
ait pratique une suite de ceréinonies et perpetue une serie de calculs qui

exigeaint ã lafois travail et reflexion sans un but bien arrete ou sans

savoir ce qu'il voulait faire ou dire. »

Tratando aqui dos machados, não posso deixar de fazer uma observação.

A forma semi convexa que davam ao gume do machado, é hoje apro-

veitada pelos civilisados, nos machados chamadcis americanos que levam
muita vantagem aos antigos chamados portuguczes. Estes no golpear a

arvore, muitas vezes ficam presos ao tronco, ou quebram o gume, por

terem as faces rectas emquanto que naquelles nunca se dá isso. Foi uma
lição dada pela nossa gentilidade aos civilisados.

Pelo que vimos, entre o que os parentes ou os convivas levavam e

deixavam na sepultura junto á urna mortuária, figuravam as machadinhas,
o ex-voto, que honrava o morto, dava-lhe felicidades ou talvez, em muda
linguagem convencionada, marcasse o acontecimento. Era um raytho cujo
significado hoje não podemos conhecer. Não sendo ura instrumento de
trabalho, que acompanhasse as armas, a comida e a bebida que junto ao
morto depositavam, claro está que tinha isso uma idéa religiosa, a crença
da eternidade, e que as machadinhas ou baetylias não eram mais do que
um amuleto, ou uma prenda saudosa.

Si julgassem que com a morte tudo se acabava, não seriam loucos,

para darem demonstrações de que aquelle que descia á terra, precisava de
instrumentos para trabalhar, armas para caçar e se defender, comida para
se alimentar e agua paro saciar-lhe a sede.

As baetylias do Miralcanguéra parecem em uso da litholatria mongolica
que da Ásia passou para a Europa e para a America, e relembra a
machadinha que se colloca nas mãos do indio quando morre, para tiral-o

das penas eternas. Quem sabe si o povo de Mirakanguéra não conservava
a tradicção dos Normandos?

Wilson, nos Annaes prehistoricos da Escossia, diz que ainda nos fins

do século passado, existia ahi a crença de que os machados de pedra se-

pultados com o cadáver serviam para o morto bater com elles às portas do
purgatório que lhes eram abertas immediatamente. Se essa crença nas
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baetylias é geral na Europa e em toda a Ásia, porque não aceitaremos

também que os Aruakys, acreditavam no poder da pedra, quando elles

indubitaveimeute tinham reminiscência do berço asiático ?

Descrevendo as baetylias termino esta memoria escripta ao correr

da penua, não sendo ella mais do que o registro fiel do resultado da rainha

exploração e das ijéas que o estudo me suggerio. Para não se me varrer

da memoria lancei tudo sobre o papel.

Esse estudo veio mais me convencer pela analyse dos factos, que
razão tinha Humboldt, quando pela primeira vez, ante as antiguidades

mexicanas, attribuiu a sua origem ao elemento asiático. Se não temos
no Amazonas monumentos architectonicos ou esculpturaes, por lhes ter

faltado o material, que indiquem uma origem que se filie aos sectários

de Budha temos outros elementos, alem do monumento Muijrakylã que
nos provam uma civilisação que se filia se não ao mesmo povo, aomenos
aos seus descendentes ou a uma população que soffreu o seu contacto o a

influencia por muito tempo, como os Nahuas. O estudo ethnologico e

cranneometrico, que faço entre Índios das tribus ainda hoje semi-bar-

baras, nas suas ossadas talvez não me dismintam e antes venham con-

firmar ainda mais o que a archeologia, a tradicção e as lendas me teem
revelado. O grande mestre da humanidade, o futuro, descobrirá a verdade,

que por muito tempo mais não poderá viver occulta. A primeira ma-
chadinha ou baetylia de que vou me occupar é de todas amaior. Parece ser

uma cunha em miniatura, feita de diorito compacto negro. E' esse

exemplar perfeito e polido. Tem a forma trapesoide, sendoos lados a

parallelos os do gume, que é maior e cortante e o do alvado que é achatado,

como também são os dois lados. E' chata, com ambas as faces convexas
eos lados semiredondos. Mede O.^OSG de comprimento. O,"038 de largura

no gume e 0,™031 no alvado.

A espessura é de 0,^00'J no centro e de O, '"004 nos lados.

Uma outra é menor, mais estreita, tem os lados mais largos e chatos,

assim como o alvado. Approxiraa-se mais da forma do machado. Em
um dos lados tem um pequeno sulco transversal. E' de syenito negro.

E' ura exemplar perfeito, bem polido com o gume cortante e curvilíneos

os lados bem planos, vendo-se perfeitamente que foram gastos peloattrito

contra outra pedra. Tem a forma parallelogrammica as faces planas,

adelgaçando-se para o gume e mede 0,™036 de comprimento, 0,028 de

largura. O, "010 de espessura, tendo os lados 0,™010 de lai^gura. Ainda
uma outra parece ter sido anteriormente um pequeno machado, aproveitado

para de instrumento de trabalho ser uma peça de saudosa piedade. Com
efieito completando-se pela imaginação, o que foi gasto pelo attrito,

observando-se que o antigo gume foi gasto e que o alvado foi transfor-

mado em gume cortante, vê-se que um motivo poderoso levou o seu

possuidora empregar um grande trabalho, que não foi dispendido por

passatempo e sim com um fim poderoso.

Si o gume estivesse gasto ou partido, muito menos trabalho em-
pregariam em novamente amolal-o, podendo continuara servir, emquanto

que a forma que se lhe deu posteriormente para nada pode >ervir,

sinão mesmo como objecto de recordação. E' de diorito compacto, preto,

bem polido e perfeito.

Tem vertical.mente a forma ti-apesoide. O lado superior, ou o alvado,

transformado em gume cortante' cora os bordos lateraes arredondados,
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mede O'",030 do larffura ; o gume 41H! Ini gasto é plano e arredondado
tem O'",021 do diâmetro, os lailos que são rectos e oblíquos, perfeitamente

chatos, teem na maior espessura O™,000, as faces são convexas e se adel-

gaçam para todos os lados tendo na maior espessura O'",010. N'um dos

lados apresenta om grande entalhe, o antigo do machado, de O"',007 de
lai'gura e de profundidade.

Pelos lados vè-se que não só estes como o gume fcjram muito poste-

riormente gastos para sedar uma outra forma. Finalmente, outra tem
exactamente a forma de um machado cm miniatura. E' um trapesoide com
lados curvilíneos e chatos, ú excepção do gume que é cortante, sendo o mais
estreito o que .serve de alvado. É' também de diorito polido, e vê-se que
a acção do tempo muito actuou sobre eJlc. E' uma verdadeira baetvlia,

porque outro emprego não poderia ter essa jóia lictrica, que mede
0,™032 de comprimento, O, '"028 da largura no gume. O, '"014 no alvado,

com a maior espessura de O, "'008. Posto que faça aqui ponto nesta memoria,
ainda voltarei ao assumpto, logo que minhas occupações me permittam
fazer nova excavação no logar, que talvez me dê novos subsídios para

completar este estudo, e desvendar melhor o conhecimento do povo
cujos segredos a terra ainda sepulta. Novos vasos, objectos não encon-
trados c vistos, ossadas perfeitas, que servem para um estudo anthro-

pologico, etc. , podem ser descobertos, e assim luz mais viva se lançará sobre

os habitantes do valle Amazonico, que em cinzas residem na necropole de

Mirakanguéra.

Novembro de 1886.



LES REPÍUES FOSSILEá DE LA VÂLLÈE DE L'AMAZONE

par J. Barbosa Kodrigues

Agassiz a surnommè ã justo titre la vallèe de rAmazone la terre pro-
misedunatuí'aliste,<itíT elle fouriiit chaqiie joiu' ã ceux qui rétudient

roccasion de nouvelles dècouvertes.

Cest ainsi queson sein renferme des docuraents d'une grande impor-

tance pour rhistoire des reptilesfossiles, et presente au paléontologiste des

chèloniens et un saurien, les plus grands dont on ait constate Téxistence.

Ricliard Owen a décrit les roptiles du terrain crétacè, et Leidy, ceux
de Nébraska, aux Etats-Unis. Lund a remarque leurs vestigcs dans

les cavernes de Lagoa-Santa, ;'i Minas-Geraes, le docteur Capallini a dé-

crit uu Protosphargis, du terrain tertiaire, et le docteur Ameghino, do

la Republique Argentine, une tortue fossile mais terrestre.

En dehors de ces travaux, il n'oxiste, A ma connaissance, que ceux du
professeur Gaudry, de Paris, sur la tortue terrestre de Perpiguan.

Le docteur Lund, que je viens do nommer, et M. Glausen ont rencon-

tré de nombreux vestiges de roptiles fossiles, ã Minas Geraes, parmi les

mammifères quaternaires dont ils ontfaitla déscriptiou, mais ces vestiges

n'ont pas étè ètudiés; on sait seulement que les sauriens auxquels ils appar-

tiennent ont des affinitésavec les i/aharés ou alligators actueis.

Dans les couches tertiaires, on a trouvé plus de quatre-vingt espéces

de chèloniens, mais aucun d'eux u'appartient au Brèsil; le plus grand, le

CoZossoc/íeíy.?, provient de Sewalik Hills. Quoique géante, cette espèce

n'est pas fluviatile, mais une tortue terrestre.

Au Brésil, outre les travaux de Lund et de Glausen, nous avons ceux
d'Orbign_y, deWeddel et de Castelnau, mais ces naturalistes n'ont parle

que des mammifères et des moUusques qu'ils ont trouvés dans leurs voya-
ges á travers FAmérique du Sud. Ni au Pérou, ni en Bolivie, ni dans les

republiques méridionales, ils n'ont trouvé dereptiles fossiles, Plus recem-
ment, le professeur Hart ne traite que des moUusques des étages devonien

et carboniíere qu'il a observes dans la règion de TEreré et au Tapajóz,

semblables á ceux quej'ai recueiUis moi-mèmo dans le mème endroit et

dans les calcaires de Bom Jardim, de TAripelcuru et du Yamundá.
Humboldt, Martins et Darwin sont également muets sur ce point

Les chèloniens fossiles n'étaientjusqu'ici representes dans TAraérique
du Sud que par la tortue du docteur Ameghino.

Je puis donc, je crois, revendiquerThonneur d etre le premier a révè-

lerau monde scientiíique les reptiles fossiles de TAmazone.
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Mallicureiísoinont, ji; no pui.s fii (loriiicr iincum une notice complete,
car je ne posséde que ilcs éjhantillons impai lai ts. Mais je me reserve de
remplirplus tard, si los circonstaiicr-s lu permettent, los laciines de cote
étude, lorsque j'aurais réalisé les explorations quej* projettoaprés la det-
cento dos eaux.

Je pric, en consèqiience, le locteur de ne voirdans co mòmoire |ue des
notes jotóes iin peu en dúsordre siir le papier ot dostinôos á formor plus tard
lo fi)nd d'iin travail nióthoiiiquõ, oii je consignerai le ròsultat de nouvelles
rccljoirhes.

CHELONIENS.

KMYS QUATERNÁRIA Xob.

PI. I, II, III.

Jo comnien cerai pour fairoriiistorique de ma trouvaille.

En 1385, comme niun anii M. ringènieiír Waldemar von Borel du
Vernay partait pour lo Rio Purús, je lui demandai de recueillir à mon
intontion les écliantillons minéralogiques et gèologiques qu'il pourrait ob-
tenir dans Io cours de ses travaux.ll m'adressa effectivement une caísse

pleine de morceaux de roche, dont je dusrenvoyer Texamen plus tard, en
raison des études de botanique dont j'étais alors occupé.

Quelquesmois aprés, en vèrifiant le contenu de lacaisse, jo fus surpris

d'y trouver des fragments de bois et d'ossements fossiles, compris dans le

nombre des minéraux. Ces fragments provenaient do deux localités três

èloignées les unes des autres. Les uns avaient ététrouvés sur le bord do
rio ylV.'//'// ou Acro, et les autres. pré? du confluent du lac Gapo;í^ajW
á la mèaie riviére. Ces derniers m'ofTrirent un :<erge>tt ou os iliaijue de
tortue, rocueilli dans la formation miocéne du torrain tertiaire de cet

endroit, au jnilieu d'nnc concho do cailloux roulés et do morceaux de bois,

remplissant Je fond d'un ravia. J'écrivis aussitòt ã M. Waldemar von
Borel pour lui demander do plus amplos inforinations, en attendant

depouvoir proceder par moi-mónie á Tinspection du terrain,

Le chélonien auquel appariiont Tos dont je viens de parlor est un Elo-
d'íe de lordre des Eini/clés, du genre Enivs, qui possède encore des re-

presentants dans la fauno vivante. Mais ce chélonien ètait évidemment
d^uneespéce aujourd'hui éteint\ commc leprouvent, non seulemont lesdi-

mensiois, mais encore les caracteres de ses restes fossiles.

On sait ([ue le bassin des chèloniens est formo de deux os. Cliacun di-

vise en trois partie. qui so solidifiont avec Tàgo, mais coiistituentà l\ nais-

sance de lanimal trois paires distinctes se reliant dans la cavitò cotyloi-

dtíonne:les ilions, les isidiions, et los púbis. C^s deux derniers os sont sepa-

res et S3 s )utiennent commc des colonnos la carapnce. qu'iis rejoignent au
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plastron; ils ont à pou-près la forme d"un y grec, x^, rcuver.sé. Les ilioiíá

soutitíiineiitles deux dernières plaques costalesdela carapace, en se reliam

aux trois vcrtébres du saci-iim, tandis que la crête et rèpine iliaquo ropo-

sent sur les sutures entre les deux au ires plaques. La plaque caudale se

trouve situèe entre les deux places auxquellesserattaclierilion. Les púbis

reposent sur lapartie intèrieuie des plaques postérieures du slernum ou
plastron et se divisent en deux branches : lesplus grands, larges et apla-

tis, descendeu t s'attacherá la plaque, les pluspetitssont horizoataux et for-

iiient un angle presqne droit intérieiíri-nn-nt poui" constituer la S3'mphiso

pubienne. Les ischions sontcoinpleteniant sqiarés du púbis, ils s'attaclie:it

égaleuient ã une plaque; à la partie antérieure, en laissant entre eux, com-
ine ilest dit plus haut, une large intervalle eu forme de x- La base do

riscliion SC prolonge ã rinteriíMii' en apophjse pour former prés des plaques

une autre sA-mphise.

Si lon compare les os iliaques des élodites avec ceux des chersites, ou
tortues terrestres, ou remarque entre eux des différences. Le púbis ne s'at-

tache pas au plastron, il reste eleve et s'articule à riscliion pour former le

troLi pelvien, quine se presente pas cliez les Emydés, et lischion se relie

seulement a\i plastron par une petite base articulèe sans se solidifier av(3c

lui. Ce qui sattaclie solidement ;'i la cacapace, c"est Tilion ; il en resulte

que tout Tos de la pelve a une couformatiou difterente de celle que présen-

tent les chèloniens du genre Emj^s.

Ces différences, ainsi que le volume relatif des os, me font croire que
Tespéce fossile dont il sagit, bien qu"analogue aux espéces vivantes, en est

nèanmoins três distincte.

En ce qui regarde la grandeur de Tindividu, Tétude coniparee nous
montre quon n'en trouve jamais de si gramle dimension, quel que soit leur

àge. J'ai vu des milliers de tortues (Emi/s Amazonica), soit des rivières,

soit des lacs. aucune delles n"atteignait un métre de longueur, quoique

cette espécie soit la plus grande du bassin de TAmazone. Les trahajàs
(Emys trakayu de Spix) sout toujours beaucoup plus petites, et c'est de

cette derniére espè?3 que se i'approche leplus Tindividu fossile, par lacoii-

forraation de Tos.

Ainsi un Emi/s Irakaja adulte, de taille mo3-enne, dont Tiliaque a 0"'l 1

de long des liords du púbis aux bords superieurs de Tilion, posséde ua
plastron de 0"'52 de longueur sur On'36 delargeur. Or, commo Tiliaquo

fossile, appartenant á une jeune tortue, ceque Toa reconnatt par les su-

tures, est longde0'"15 approximativement,(en le reconstituantau complet),

rindividu devait avoir un plastron de 0'"71X'i"''jO- Sa carapace mesurait

donc r",IO de longueur, tandis que celle des plus grands trakayas n'at-

teint jamais O'",50,

Eu comparaison des espéces vivantes, Tiliaque fossile offro un volume
três desproportionné. L'ilion des tortues actuelles a, du bord de la cavité

cot3'loidúenne á la dentelure de la créte iliaque, 0"\044, et réchaucrure, vue
de face, mesure O",015 de diamétre, alorsque Tos fossile donne, pour les

mèmes dimensions, 0™,055 et 0"',OoO.

Ce dernier est épais et fort, tandis que Tos corrospondant des tortues

vivantes est svelte et mince, ce qui donne ;\ croire que Tanimal dont il s'a-

git devait être beaucoup plus fort et plus couragoux, ayant tous ses

membros plus lourds et plus solides.



— 44 —

Les dcux piéccs, sur losquelles se base cette notice, sont complétement
pètrifiées, et ont la couleur du dioritc, tout en laissant pai-faitcmont dis-

tinguei" la substance compacto et spongieuse de Tos et sa direction

La plus parfaite pese 345 gr.; et Tautre qui est fragmentei, 210 gr.

Cette derniôrc est unepartiede Tischion.

L'examen compare prouve que ces chèloniens, ã Tâge adulte, avaient

una cuirasse plus forte qu'aujourd"hui, et que leur carapace pouvait at-

teindre prés de deux métres et pourtant plus grande celle àn Tesiudo
Perpigniano.

Pour les plaques dustornum qui formeiít le plastrou, en suivant la

même méthode, onvoit que chez une tortuo dont Tiliaque mesure 0'",11,

la plaque oú s'articulent Tischion et le púbis a O'", 14 sur O'", 10. Par con-

séqueut, celle de la tortue fossile aurait approximativement les diraensions

de0'",19sur 0">,1-1.

A répoque quaternaire, les chèloniens contemporains des mammiféres
étaient donc de proportions géantes, compares à ceux d'aujourd'hui.

11 n^est pas douteux que Tespéce en question ait étè contemporaine du
Mastodon, car je possédo un morceau d'un tibia de ce dernier anima],

tire de la même couclie, et qui se trouvait enveloppé dans les mêmes sédi-

ments, avec quelques fragmenta de bois fossile.

Les planches jointe á ce travail représentent les os dont je viens de
parler de grandeur naturelle et me dispensent d'uneplus longue descrip-

tion.

On voit qu'au temps de la catastrophe qui donna de nouvelles formes á

la terre et fit périr les êtres qui vivaient à sa surface pour les remplacer
par d'autres, il existait en Amérique, et surtout au Brésil, de grands re-

ptiles, chèloniens et sauriens qui n'ont pas aujourd"hui de reprèsentants.

Je vais maintenaut rechercher les ressemblances entre Tespéce fossile

et les espèces vivantes.

On trouve dans le bassin de TAmazone plusieurs chèloniens, mais tous,

sans contestation, beaucoup plus petits, comme je Tai montré plus haut
que celui auquel appartenait Tos que j'ai décrit.

Sans parler des tortues terrestres, ni des petites espèces qui habitent

les lieux marécageux, nous avons le yurard {Podocnemis expansa de

Y)\\mev'ú),\Qtrahai)á {Emustracaja de Spix ou Podocnemis Dumere-
liana de Wagl),le pitiú (É. gibha de Sshweigg), Vakangaçn ou cabeçuda
(F . macrocephala) et Varapylia (E. enjthocephalus de Spix).

Les plus grandes sont le yurará et rakangaçú; cette dernière vit seule-

ment dans les eaux noires du Rio Negro.

L'étude comparative me fait supposer que la tortue contemporaine des

ancêtres de Thomme biblique qui a èté enfuie dans le voisinage du Rio
Purús pendant des milliers d'annèôs pour reparaitre à Tétat fossile était

três rapprochèe par sa conformation de YE. Dumeriliana, car les iliaques

de celle-ci ressemblent beaucoup à ceux del'Emjs quaternária.

COLOSSOEMYS MACROCOCCYGEANA Nob.

Après cette découverte, je résolus de me livrer à des recherches dans

toute la vallèede TAmazone. M. José Guilherme de Miranda Chaves, cônsul

general du Brésil au Pérou m'apprit bientôt que dans les ravins des envi-
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rons du Rio Nauay se trouvent de grands blocs pierreux, ayaat toute Tap-
pari^nce de tortues fossiles, qui soiit recouverts par les eaux des inonda-
tious pèriodiques pendantla moitiè de Tauaée. Au móis de mars suiraiit,

êpoque de la sècheresse, je comptais entreprendre l'esploration de la règion

mais mes occupations m'en empéchèrent, et je ne pus partir qu'au móis de
novembre. M;vlheureuseraent, bieu qu'ãcette èpoque les eaux du Rio Ne-
gro et celles de TAmazone fussent três basses, je trouvai le Nanay ea
pleiue crue et Fendroit quoa mavait indique était complétement sub-
merge. Je pus cepeadaDt observer la structure géologique des talus des

ravins, eacore á découvert, Jecroyais déjá moaexcursioa perdue au point

de vue de la paléontologie, lorsque j'eus la boiíne fortune de recueillir, à

Lorcto-Yacti, dans Fètage tertiaire, des débris d'un nouveau chèlouien,

represente par deux individus d'àge différent.

L'étude géologiqu» m'a déiriOntrè que co chélonien appartient au mio-
céne de réiage tertiaire;en effet.le terrain esc le mème que celui du piieblo

de Pebas, oíi le professeur Orton a découvert des gastéropodes provenant
du mème miocène, selou la classiticatiou du professeur Gabb, de Phila-

delphie.

La zone tertiaire commence á apparaítre au rio Ytakoahy, traverse le

rio Yavary, oú elle constitue avec le lignite le lit des rapides, et compose
la région qui separe cette dernière riviére du Marafion, va à Iquitos et

s'étend jusqu"à Loreto.

Voici quelle est sa structure :

Fifc'. A

Fir,. A. a. Iluinu^ '!'. Sable. c. Ar;rille cendree.d. Liguite «í. ArgiUe cendrée. /*. Ltgníte. (/. Argilie
eenijr>^e ou Ton trouve íes fossilles. La figure represente le bord du Maranon pendant ta desceote
des eaux.

Cest 1 etage infèrieur de Targile, dans un ravin rongè par les cou-

rants, qui rècéle les fossiles que les eaux enlèrent peu-ã-peu pour les

porter au fond du Maranon.
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J'y ai (iricouvert cies fragments (Ics os (3t <lu plastnii (l"uiifí espéce de

clitíloiii<;ii, aii|)arli>nant, cninino jo vioris de le dire, á d<jux individus dif-

íVtoiiU. Je in'()cciip('rai d'alK)fd du plus àgi', i|ni n-pfí.sento un iiidividu

gèaiit,

Los os f|ue je posscdD soiitrpour c deniicr, doux vortébros coccvg'ien-

iies (PI. IV, V, VI, VII) et un iliaque (IH. VIII, IX, X) ; pourle plus

jcuiie, un fi-,igin ;iit du plastron, et uno partie du bord lateral droit de la

partie aniórií-ure du ni("me plastron, avec Tos (|ui so i-attaclie ;'i la carapace

(IH. XI.)
lis soiit tous parlai tement p<Jtrifi!'s, noirsct luisants de Téliúne, couleur

due ii la natui-e argileuse du terrain et à ses frequentes inondations.

En prenant les premicrsos et les comparant <á ceux d'une des plus

grandes tortue.s vivantes, la Pocljoneiíi'^ ccpansa, j'arrive au résultat

suivant.

Par la coinpafaison des os que j'ai recueillis avec ceux d'uue grande

tortue actuelle, on arrive aux rJsuUatssuivants. La tortueactuelle ayant,

pour une carapace de 0'",7GX0'",G1, un plastron de 0'",60X0'" ,052x0'",
006, O™, 16 de longueur de tèLe, O'", 119 pour la mesure dei yeux, O",25
de hauteur, et unj longueur de queue, coniposée de 21 vertébres, de O'",29;
la tortue fossile aexactement les diniensions ci-dessous :

Longueur totale 4'",S83

Longueur du plastron o'",SOU
Hauteur maxinium I'",0õ8

Largeur maximuni de la carapace 3"\863
Longueur de la tête r",013
Dianiètredu globe oculaire O"', 120

Epaisseur du plastron O™,600
Longueur de Tiliaque O'",760
Longueur de la queue r",835

L'os le plus important est la premiere vertébre coccygéenne, dont les

formes sont exactement les mêmes que dans la P. e.rpanxa, et qui pre-

sente les mômes caracteres. II pese 1 k. 603 gr. , et a anterieurement 0^,005
de longueur, avec un diamétre de 0"\075. La fossettearticulaire a O'", 115

X0™,y5 de diamétre, et O™,030 de profondeur. La tète qui s'articule à la

fossette de la deuxiéme vertébre, est glanduliforme et a O"',050 de long.

Le diamétre du trou meduUaire est de O'",030.
Les apophyses transversales et épineuses sont malheureusement cas-

sèes et ne présentent que les cicatrices.

La vingtiéme vertébre mesure O'", 10, dont 0"',7 appartenant au corps,

et O'",03 à la tête glandiforme, avec un diamétre de O'",012 dans le corps et

de 0"\055 dans la fossette articulare. La partie postérieure est endomma-
gèe ; elle offre cependant une partie assez grande de la partie du trou me-
duUaire pour permettre de la determiner, et de prendre le diamétre ante-
ro-postèrieur du corps, qui mesure O'",060.

Sa pètrificaíion, sa couleur, son ètat de conservation montrent qu"elle

appartient -X la mème série vertébrale que la premiere piéce.

La partie de Tiliaque, que represente un púbis gaúche, appartient au
mème individu, d'aprés la nature de Tos et ses dimensions.



Quoique Tespêce fossile se rattache au groiipe Einvdè par la parfaite si-

militude qui existo entre la vertèbre geaiite fossile et celle des espé 'es vi-

vantei, ainsi que par Tos du plastron, cette piè^e ostéologique s'éloigne

toutefois assez des tortues actuelles pour representei- uu nouveau genre,
que je propose do designer sous le nom de Culor^sorimis.

Eri in"occupant de TEmys quaternaire, jai déjã décrit, comine base de
coniparaison, les iiiaqiics des tortues vivantas. Jo me liornerai dono inain-

tenant, á mo:itrer dans les dessins, la ditférenco qui faie du fossile une es-

pace trèsdistincte, peut-ètre aniphibie, cai- Tos en question a auss; des ca-
racteres communs aux Tcstutos.

II est malheureiísement casse, co qui reiíd Tétude difficile, en ne per-
mettant pas méme de voir la fossette cotvloídienne.

Les planclies VIII, IX et X le représentcnt en demi-grandeur natu-
relle

.

Les fragme;its d"os de Tindividu lo phis jeun^sontanalogues aux os des
petites tortues que Ton nomme Kunhamuka (1). lis représenteut doux
morceaux du sternum ou plastron.

L'uncelui du milieu du ])lastron, montre três visiblement á Textérieur
les raies produites par les points de jonctions des ècailies cornées qui recou-
vraient les plaques ; Tautre, celui du bord antérieur, a sa partie extè-

rieure parfaite et Ton voit le sillon oíi sattachait la peau du cou, ainsi

qu"on remarque à rextèriour, oú la place d'une do ces plaques est entière,

ceux oii s'attachaiont les écailles On aperçoit eitèrieuremenc les minces
sillons réticulés, laissès par le réseau veineux de ces dernières. Lo premier
a 0"',021 d'épaisseur, et le second. O'".020, à la partie Ia plus miuce. Les os

sont parfoits et laissent voir leur tissu fibreux et spongieux. lis sont uoirs

etluisants. La longueur de Técaille, au bord, est de O™, 20. L'animal
quoique joune, devait mesurar l^.õO d'après les calculs de proportion et de

comparaison

.

Je crois que cette espéce est la plus gi-ande qu'on ait rencontrè jusqu'à

ce jour. Sa carapace, supportée par quatre montants, aurait fait une belle

couverture de chalet.

La nier tertiaire de la rallèe du Maranon se prolongeait plus loin que le

Yavary, jusqu'au rio Purús, oú vivaient les mòmes chéloniens. De la lo-

calité connue sousle nom Oco do mundo (creux du monde) et située dans
cette région, mon ami M. Hilário Francisco Gouvêa, m'a envoyé deux
caísses, dont Tune coatenait des os, et Tautre des échantillons, des argiles

et des roches (jui fornient lescouches du grand ravin oú se trouvent les dé-

bris des animaux fossiles.

Tous les os étaient mallieureusement fragmentes, maislaplupartappar-

tient á des carapaccs etú dos plastrons de tortues, toutes du genre Emjs,
et representant tous les ages, depuis les premiers jours uprès Téclosion, jus-

qu';\ Tàge adulto. II ne s'v trouvait pas un soul os du squelette.

.le forai remarquer ici une particularitõ curieuse. Parmi les fragments

de plastrons, 11 y en a un tout semblablo ã celui que j'aitrouvé a L^reto

Yacu, aussi bien par les formes que par la grandeur, mais dela partie la-

terale du còté gaúche. Par Tepaisseur, la pètrification, la couleur, ou di-

(l) Jeuns fiUií, <>n tuj.i. On :«pp;lle ainsi les jeunes femelles.
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rait que les deux morceaux appartiennent au môme individu, ce qui nous

montrc que ces monstrueux chólonicns òtaient coritemporains et qu'ils ont

piri dans la même catastrophc, peut-étre celle qui a soulevé les Andes, lis

différent seulemoiit par Toxyde de fer, los conglomèrats et les rognons de

sulfuro de fer doiit le dernier est incruste, tandis que le fraginent de Lo-
reto Yacu est complètument net. Cela tient à la nature des agents ignés que

ont agi posterieurement surles terrains du rio Puriís. L'actiondela cha-

leur sur le soufreet le fer a produit lo sulfure de fer qui a rempli le tissu

spongieux de prcsque tous les os, ainsi que le tissu des végètaux dicotylé-

donés fossilles que Ton reiícontre aux mêmcs endroits, mèlangés péle-méle

avec les débris d'animaux.

La pyrite est representèe par les deux systémes de cristallisatiou : le

systèmo cubique qui est inalterable à Tair, se presente sous forme de ma-
molonset de rognons, surles os et sur rócorce des arbres. On observe le

même systême dans le tissu spongieux des os, mais dans le tissu cellulaire

des végètaux on trouve la pyrite blanche, qui, au contact de Tair, se chan-

ge eu sulfure de fer, et rend les trones tellement fragiles qu'ils se décom-
posent sous la pression des doigts. Souvent aussi los vaisseaux sont longi-

tudinalement pleins de sulfure à cristallisatiou cubique. Les os et les végè-

taux fossiles sont ègalement noirs, seulement, tandis que les premiers sont

durs comme du fer, les seconds se réduisent en poudre lorsqu'on les touche.

Nèanmoins, on en distingue tout le tissu fibreux, et les noeuds et Técorce,

comme si le bois était en parfait état.

Sur récorce des fragments d'arbres fossiles, on remarque souvent une
floraison desoufre, qui lui donne une couleur jaune.

Le nombrede fragments des os d'écailles montre que les tortues se trou-

vaient enabondance dans la région, et lour identification nous apprend que
le Colossoemijs mao-ococcygcana allait de TAmazone jusqu'au Purús, au-

dessus des chutes actuelles.

Au niilieu des débris de tortue se trouvaient d'autres os, dont je parle-

rai plus tard

.

Je passerai maintenant à un autre chélonien de Tordre des Chélydés.

CHELYS

(PI. XII, XIII, XIV, XV)

Dans la faune actuelle de TAmazone, on ne trouve pas seulement les

Emydés, dans les riviérss, et les Testutos, dans les forèts, mais encore les

Chélydés, dans les marécages . Une de ces dernières espéces, qui devient

rare aujourd'hui est le Ydboli mutamutà, (1) le Cheh/s ma/ama(a Dum^
ou Chel/js pmbriata Spix. Cest un anneau qui relie les chéloniens ac-
tueis aux Tiyonix, les tortues les plus communes de Pépoque tertiaire,

dont ilse rapproche par la longueur du cou et de la trompe desnarines.

(1) Escalier, ea tupi. Mot forme par la repétition de miitá, marclie.



La Mutaniufà avait des congéneres aiix époqucs gèologiques, et elle a

(•té contemporaine du Plesiosaiirus et du Ptèiodacfylus qui ont laissé

des vestiges daiis les terrains crétacés de FAmazone.
L'obligeance d'un ami, M. José António Barreiros, m'a mis i même de

pouvoir luen assurer. Je lui dois deux fragments trouvès au-dessus du
rapide Cac^oe/ri^, dans le rio Punis, qui, biea quede peiites dimensions,

sont caractéristiques du genreChelj^s.

La carapace d"un clielys, sans parler des plaques vertèbrales etcostales,

a onze plaques marginales de chaque còté des bords, outre la plaque nuchale
et la plaque caudale qui termineiit la plaque inédiane, et tient à huit cotes

de chaque cote. A la jonction de lasixiéme et de la septiéme plaque mar-
ginales quis'articuleiit à la cinquiéniecòte, elle tient aussiá Tunedes deux
grandes plaques du sternum qui supporte la carapace.

Un des frai^ments dontje parle appartient à la cinquierae plaque du
cote gaúche, et coraprend une partiede la plaijue du sternum. On y dis-

tingue, supérieurement et inférieurement, les sillous laissès par les ècail-

les cornées, dont chacune occupe, dans Tespéce vivante, la moitiè de la

plaque osseuse, de façoa qu'elle recouvre et protege la moitiè de deux
plaques.

Lautrefragment est Tapoplirse de la quatrième plaque de celles qui

composent le cote gaúche du sternum, et sur laquelle s'appuio uii des ilia-

ques, car le sternum du Chelis est constituê par neuf plaques, dont quatre

de chaque còté et une terminale, revètues de six écailles latèrales et d'une

écaille terminale.

La quatrième plaque finit toujours en pointe recourbée,qui forme avec
la plaque voisine du cote droit uu rentrant três anguleux.

Les deux fragments, quoiqueparfaitement pétrifiés, laissent distinguer

le parties fibreuse et spongieusede Tos, ainsi que le réticule veineux des

écailles, qui silloinie les plaques.

Par suite de la nature argileuse et humide du terrain ou ils ont ótè

enfuis pendant des siècles, ils sont deveaus noirs, mais on 3- voit en
quelques points des vestiges d"ox}-de de fer.

Sur Tos de la plaque, on remarque une dépression circulaire, sembla-
ble â un moule, et qui était pout-ètre naturelle cliez Tespéce. Actuelle-

ment les plaques des chel3's prèsentent des saillies, mais on y chercherait

en vain des dépressions règulières arrondies.

A moins que Tindividu fossile dont il s agit ne fut três jeune, ce que je

ne crois pas, â cause des sutures des plaques, Tespèce n'était pas três

grande. Elle était pourtant géante comparativement aux espéces vivantes,

car elle devait mesurer 1 métre, alors que les plus grands chelj^s d'aujour-

d'hui n'ont pas plus de0°\55 de longueur. L'eiamen compare le démontre.
La plaque a O'",015 d'épaisseur, mais, á Tendroit ou elle tient au ster-

num, le bord recourbé mesure O™, 824. L'apophyse du sternum est con-
vexo á Textérieur et presque aplatie k Tintérieur, conforme, et ayant les

dimensions représentées dans les figures a et & de la planche XV.
La forme de la plaque aiusi que celle de Papophyse ont une ressem-

blance complete avec les espèces vivantes et nous démontre qu'á cette épo-
que, ã cote des Emys colossales des eaux courantes, vivaient dans le maré-
cages des Chelis géants, en sociétè avec des crocodiles monstrueux, comme
celui dont je vaism'occuper maintenant.
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SAURIENS

PURUSSAURUS liRASILIENSIS Nob.

PI. XF/

Si, (les nosjours tout est grand dans la vallée de FAmazone, excepté

rhomme, selon Texpression de Humboldt, aux époques géologiques, tout y
était colossal

.

On vientde voir que les chéloniens, compares aux espèces actuelles,

étaientgéants. II en était de mème de réptiles d'uu autre ordre, corame le

montreront les lignes suivantes.

II est déplorable que plusieurs causes : Féboulement des ravins sous

Taction des eaux, le vandalismo des ignorants, le peu d'importance attaché

aux choses de la nature, etc, aient empèché jusqu'ici de trouver dans ces

régions un exemplaire complet d'un animal fossile. Les piéces que le

temps conserve et qui sont épargnées par les inondations, deviennent la

proie d'amateurs pour qui elles ne représentent le plus souvent qu'une
valeur pécuniaire, et qui les vendent à d'autresamateurs, sans aucune in-

dication utile. Passantainsi de maia en main, elles finissent pour s'égarer

ou se dètériorer complétement, au grand détriment des intérêts de la

science

.

Au milieu des chéloniens vivaient dans les eaux tertiaires des sauriens

monstrueux. Les uns n'avaient que des nageoiros ; les autres, aux pieds

armes de griífes, sortaient de rélément liquide pour venir exercer sur la

terre leurs ravages.

Ces derniers étaient três prochain des crocodiles de nos jours.

Les plus grands Yakarés (alligators) actueis de TAmazone n'ont ja-

mais beaucoup plus de 5 mètres de long.

On peut divisor le corpsdu Yakaré sept fois la longueurdela tê te. De-
puis Farticulation de la tète jusqu'á celle des jambes, il a deux fois cette

mesure ; et quatre fois depuis ce dernier point jusqu'à l''extremité de la

queue. La tête peut aussi être divise en six parties, parce que la mandi-
bule a six fois la longueur de la partie dentale anterieure, oú s'insêrent

les dents incisives. Cette méthode a Tavantage de donner avec approxi-

mation, d'aprés Tos que nous ótudions, la dimension totale du reptile.

Si Ton compare les alligators de TAmazone avec ceux de Saint-Domin-

gue et avec les ci'ocodiles du Nil, on remarque les diíférences suivantes :

Le crocodile du Nil a|^dents dont les deux antèrieures de la màchoire

inférieure traversent la màchoire supérieure ; Io cdiman de Saint-Domin-

gue II dents, dont le quatrième et la onziéme des deux mâchoires sont

les plus grandes. Valligator sclerops (selon Descourtilz) ena -^ dont les

deux de Ia mâchoires inferieures surpassent le museau, les autres étant

égales, tandis que celui de FAmazone, alUgator sclerops de Castelnau, a

3^ dents, dont la quatrième et la neuvième de la màchoire supérieure, et

la premiére, la quatrième et la dousième de la màchoire inférieure sont
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^es plus grandes. La premiéreetlaquatrièines'implantentdauslemaxilaire

supérieur.

Une autre différence entre le Yakaré et le caiman, est que le pi'eraier

mesure sept fois lalongueur de sa tête, comrae je Tai dit plus haut, tandis

que le second n'a que six fois cette longueur.

Toutes ces dents sont triples, c'est-à-dire que chacune en emboíte deux
autres; quand la premiére vient à se casser, la deuxiérae prend rapide-

mente sa place, et la deuxiéme, la place de la troisiême. II apparaít alors

une troisièrae dent qui reniplace çello-ci au centre.

L'os dont je m*occupe est la partie antèrieure de la mâchoire droite

ou sont implantées les dents ; il y manque Tos qui forme la partie

intérieure. II presente nettement la s\inphise qui le relie à la partie

gaúche. Cetos estlong de0™,õ7 jusqu'au point oú il est casse, et a le poids

de 15 kilog. 660 grammes. II a trois faces : supérieure, extérieure et in-

térieure. Au bord dela face supérieure se trouvent les alvéoles dentaires.

L'os est net sur la face supérieure de la mâchoire ; à la face extérieure, il

est couvert en quelques points, de groupes plus ou moins grands d'une

masse de carbonate de chaux en forme de mamelons, qui laisse voir, dans

les interyalles, les ponctuations correspondantes à ses points d"adhérence

avec la peau squamiforme. A la face inférieure, tout le canal constitua

par la réunion des deux os qui forment la mâchoire, est plein de mamelons
calcaires. En quelques endroits, la premiére couche de Tos est brisóe, et

il montre dans les crevasses ainsi formées uu ou plusieurs mamelons, ce

qui nous montre que les groupes mamelonnés sont sortis de Tos et ne con-

stituent pas une agglomération ou un conglumérat êtranger. On aperçoit

dans dautres crevasses des groupes de cristaux de sulfure de fer, du
systéme cubique.

La partie de la mâchoire dont je traite est parfaitement blanche, sauf

quelques taches d'oxyde de fer, et presente neuf alvéoles dentaires, dont

trois de dents incisives, un de dent canine, et quatro, de dents molaires. Le
premier, celui de la plus grande incisive, est presque bouchépar le calcaire

mamelonné dont j'ai parle ; il mesure O"",075 de diamètre, Les morceaux
extra-alveolaires de Ia dent sont emprisonnés dans la même calcaire, qui

laisse passer lacouronne de la deuxiéme dent, renfermé dans la premiére,

et qui devait prendre sa place, si la vie de Tanimal avait été plus

longue

.

Le deuxiéme alvéola est entièrement dégagé, et Ton peut suivre ses

parois jusqu'au fond. Cet alvéolo mesure 0,048 (O^^.OS?) de diamètre; il

est oblong transversalment, et a 0",1 15 de profondeur

.

Le troisiême alvéolo est complétement obstrué par le carbonate de

chaux, qui entoure la couronne de la deuxiéme dent. Le quatrième, ou Tal-

véole de la dent caniue, est également plein de calcaire, mais il laisse voir

néanmoins, du côté exterieur, un morceaux des parois de la premiére dent.

II a O™,055 de diamètre. L'alvéole de Ia cinquiémedent, ou de la premiére

molaire, a le fond rempli de calcaire, et on ne peut y distinguer de traces

de la dent. II mesure O",040 de diamètre. Le deuxiéme et le troisiême al-

véoles des dents caninos sont plus petits ; celui-là a O™,035, et celui-ci

0"\030 de diamètre. Le quatrième alvéolo molaire, par lequel s''est opéré

la rupture de Tos, est aussi bouché par le calcaire,

Le plan de lasymphise, irréguliérement oblong, mesure O",20X0", 13.
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Cetto |i;irtio (111 cuti'; iiiferieur ost charí,'ée iroxydc et rli; sulfure de fer,

ilisposi'- (Ml crisliuiA (ruiK! l)Oll(! forniatioií.

On r(!iiiai''juc inlV^iourfíriUMit, aii plaii de la sympliisíi, uti trou qui, chez

l(_is alli;^atoi's actueis, cst rempiacé pai- uii canal ouvert, se prolongeant

irit(?rieureiiiont et Joriiir' pai- Tos 1I13 la parlie int:''ricure du maxilaire.

Apròs cette dííscriptioii de la piéce osseuse que je possêfJe, je vais es-

sayer d'étalilir les dimensions de lanimal fossije, par la comparaison avec
les sauriens qui vivent encore dansTAmazuiiie.

On a vu (jue la pariie dentalc de la niaiidilmle est un sixitjmo (rare-

laeiít un cinquiéai(í) de lalongueur totale de la t(He. Or, d 'aprés les dimen-

sions que j'ai iniii(iués la tiHedu Ihirnssaw^us aurait l"',50á 1"',00 de long,

ce qui donuerait pour la longueur totale de Tanimal 10"',50 á 11"',20.

Les cmcodiles du ((jrrain cfíJtacé trouviisauxEtats-Unis, selon Leidy,

(ít ceux qu'a obsemês lo docteur Liind, danslescavernes de Minas Geraes,

appartiennent aux t_ypes encore vivants, mais respèco doiit je m'occupe
s'éloigno pour ses dimensions de tuus les .sauri(.'iis Cdinius, et ne saurait

(Hre identifièe au genre Crocudilus et encore moins á VAll/rjaioi; dont les

espèces amazoni(iues, le sclerops et le palpehiosus, atteignent rarement
plus de 5 nu'tres, quelque soit leur âge. J'ai eu roccasion de voir, dans

leslacs de Viila-Franca et de Paru, (les ceiítaines de ces sauriens ; le plus

grand que j'ai observe, et que j'ai tu(i et empaillii, ne mesurait que 5'", 20.

La conlbrmation du maxillaire deTindividu dont il s'agit, compare á

celle du Yaknrè iiaçú, (A. sclerops), presente des diíTérences. La partie

qui forme le menton est plate et allongée chez les Yakarés actueis, tandis que
(ians Tespèce fossile, elle est courte etdemi-arrondie ; et le plan de la sym-
phise est três oblong dans Tespèce vivante, et presque rond dans le fossile.

On ne saurait nier qu'il se rapproche du Yakaré uaçii, et par consequent,

du genre alligator, dont les caracteres sont les suivants:

« Dente infero utrinque quarto, in fossam maxilla? superioris reci-

piendo >, selon Cuvier.

Je crois, néammoins, pouvoir IMnclure dans un nouveau genre, distin-

guant les espèces fossiles des espèces vivantes, et je propose, en consé-

quence, de le comprendre dans le genre qui j'appellerai PíírHSSrtJírws, de

Purus, riviére du même noni, sur les bords de laquelle a êté trouvé le

fossile, et de saurus, lézard.

Les formes de cot animal, pendant sa vie, devaient (^tre três diflèrentes

de celles du crocodilo ou du caiman d'aujourd'liui, Tun africain, et Tautre
américain, car, si les diffiJrences des pa_vs a produit celle de ces deux genres,

il doit forcementen êtredeméme pour IVspèce géologiqiie, comme on Tob-
serve pour tous les animaux des fauiu s anciennes et modernes.

Toutefois les spécialistes décideront, et j'accepte d'avance leur juge-

ment

.

II

AMPULAIUA ? GIGANTKA. NOB.

Bien que cette étude ait trait aux reptiles, je ne puis passer sous si-

lence une trouvaille. qui a quelque rapport avec l'E)n<js macrococcj-
geana, car cet autre fossile appartient á la mème èpoque gèologique et a
(Ht'' victiine de la mêmecatastrophe que lechèlonien.
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Au niilieu des ossements Je cette tortue. j*ai trouvê un fragraent

d'iin graml gastéropode, qui me parait ètre un AmpuUaria ou un
Biilimtts

.

On sait quodans los terrains tertiaires et quaternaires du Bivsil, on
a rencontré plusieurs mollusques lacustres, mais aucun du genre Ampul-
laria. Ce genre, qui i^st connue vulgairement en langue tupi. sous le noni de
Umà, est represente actuellement dans TAmazoaie par plusieurs especas,

qui vivent dans les inarècages, les petits cours deau et les lacs, raais

dont la plus grande ne dépasse pas O"',!! de largeur, sur O"", 15 de
longueur.

Les genres//eZt\/; et íímZ/'»ims (en tupis >/aíap>j) sont três abondants à
rétat fossile dans les cavernes : Lund, Castelnau, d'Orbigny, en ont trou-
vê, tant dans les terraina de transition que dans les terrains tertiaires,

non seulement au Brésil, mais ene >re au Chili, en Bolivie et au Pèrou. sans
jamais rencontrer un soul exemplaire de TArapullaria, pasplus qu"il n'en a
été recueilli dans les terrains qui ont fourni le Solarium, le Turritella, le

Monoceras, le Bulia, le Fusas, le Natica, TAmnionite, le Rostellaria, le

Nautilus, etc, fossiles.Je considere donc eonime uno bonne fortune de
pouvoir le présenter, tout en faisant mes reserves sur saclassiflcation.

Dans le mème terrain, et presque dans la niême localitè, à Pebas, M. le

docteur Orton a recueilli plusieurs niollusqi:es, et, parmi eux, un Nere-
tina. Quoiqu'appartenant aux Nèreiidacèes, cette faniille est três voisine

des Paludinacées, auxquellesappartient TArapullaria.

Les Neretinas sont marines, et les Ampullarias fluviatiles; cependant
la N . flicviatilis se troure aussi dans les eaux douces.

Cest un fait reraarquable que la co-existence, dans le mème terrain

tertiaire, da TAmpullaria ou Bulimus dont il s'agit, avec la Neretitia pupa,
trouvés à Pebas par le docteur Orton.

En comparant les Bulimus, les Helix et les Ampullarias vivants avec
Tindividu fossile qui me provient de Loreto Yacu, on voit que ce dernier

est beaucoup plus grand que toutes les espèoes connues. Lexemplaire est

complétement pètrifié ; ilest blanc comme de la chaux et parait avoir été

calcino.

Malheureusement, il n'est pas parfait, mais la partie existante suffit

pour le classer par approximation et donner ses diniensions.il n'a que la

spirale cassée.

Je donne ici sa diagnostic.

A. (esta ventricom, crassa., solida, transversim iinea/a: apertura
ovato-oblonga, /ab/V recoiuto. Long O"" ,200 . Larg. O^.ISS.

La coquille est três ventrue, épaisse, surtoutà rouverture. L'ouver-

ture est ovale, avec 0'",085X0°',065 de diamétre; relativement avec espèces

vivantes, cette ouverture est três petite, et approche d'avantage le fossile

des Helix. La coquille est toute striée transversalement, et aussi dans le

sens de la spirale, mais les stries ne sont pas profondes. Dans lesens trans-

versal, on distingue quelques macules qui indiquent que, de son vivant,

le mollusque ètait tàcheté de noir. L'épaisseur du bord de lopercule est

remarquable, il mesure 0°',15. et va s'aminciásant ã Tinterieur.

Ce gigantesque Urità donne une idéede la faune de la vallée de TAma-
zone aux époques géologiques. ou à cote des tortues colossales, vivaient

des mollusques géants, et des Jfa/íaÍM5 égalementgigantesques.
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J\ai rencontré, en eífet, parmi les débris dont je parle, une cote de Ma-
natus, y\x\^?àvemQni pcixe-hoi (poisson b(/iuf), dont lachair est si recher-

cliée comme aliment par les indig(''ncs. Les restes fossiles que j'ai reçus du
rio Purús m'ont offert úgalement quelques os casses représentant iles co-

tes et qui s'identifient exactement avec les cotes des manatus. S'agit-il du
Manatus Giietardi, de la partie inférieure du miocène ?

Cest ce que j'essayerai d'élucider, après avoir reuni des éléments plus

nombreux, dans un autre raèmoire sur le Manalus.

Parmi les reptiles connus dans rAmèriqueje dois mentioner ccux
dont parle Mr. Ameghino. Mr . Burraeister a trouvè aussi, dans la fornia-

tion Pampéenne, que selon Mr. d'Orbigny est tertiaire, des écailles d'une

tortue d'eau douce, mais la plus grande est celle que le Professeur Gervais

dit avoir vu dans Ia collection Seguin. Celle-cia 1"',50 de longueur sur

r",20d'hauteur.
Mr. Ameghino uous parle ('), aussi, d'une autre tortue terrestre,

trouvée au Brésil, (oíi ?) nommée par le Dr. Gervais Testuto data qui est

presque de la longueur du Colossõchelys atlas, de Tlnde.

Parmi les sauriens, le même Professeur Gervais a découvert un
grand crocodilo qu'il a nommé Dinósochus terror dont la longueur
devait être de 10 mêtres, calcul fait sur les vertebres qui seules ont étê

trouvéesdans la même formation Pampéenne.
On voit dono qui mon Purussaurus est à peu prés de la même

grandeur que le Dinósochus et que mon Colossoemys est par conse-

quent la plus grande tortue fluviatile qu'on a trouvé jusqu'á ce jour.

Manàos, 1888.

(') La antigueiad dcl hornbi-e en la Ptata, II, pag. 2dí.



EXPLICATIOX DES PLAXCHES

EMYS QUATERNÁRIA

1»1. I. Fi(i. 1. Os iliaque, grandeur naturelle.

A. Ilium, avec la crête iliaque cassée, laissant Toir la partie que s'articule

aux plaques de la carapace

.

B. Púbis, casse oú commence la branche horizontale.

C. Ischion, casse, presentant seulement la partie de la cavité coty-
loíde

.

o. Cavitè ou fossetté cotyloide.

ò . Rebord de la fossete cotyloide, casse et laissant voir la substance spoa-

gieuse.

c. Tuberosité ileo-pectineo.

d. Crète iliaque antérieure.

e. Crète iliaque postêrieure; íl manque dans Toriginal, mais elle est

indiquée par une ligne de points

.

/". Soutures.

g. Base de la branche horisontale du púbis.

/i

.

Base de la branche descendante du púbis.

i. Fossetté iliaque externe.

;. Montre un éclat perdu avec Ia branche descendante du púbis.

k. Partie oú s'articule la plaque au plastron.

2. Partie oú s'articule la plaque de la carapace.

1*1. n. FiG. 1. Os iliaque TU par derrière

.

Les lettres designent les mèmes parties de Tos represente à la Planche I,

sauf i que represente la fossetté iliaque intérieure.

FiG. 2. Os iliaque tu du còté estérieur. a— i comme á la planche 1.

PI. III. Fic. 1. Os ischion, TU du còté intèrieur, casse. Gr. nat.

FiG. 2. Le mème tu du còté estérieur.

Par la conformation de cet os il appartient à une autre espéce

.
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EMYS MACROCOCCYGEANA

I»l. iv. La planche represento la laco antérieurc de la deuxiéme
vortèbre caudalo, roduito à deux ti^rs da naturel.

PI. "V. La inèmo vortèbro viie ile cóté.

I»I. "VI. La iiiêmo vue par le dos.

I»I. "VH. La vingtieme vertèbre, de graiideui- naturelle, vue de face

et du còté.

I»I. "VIII. 0> iliaque, du còté gaúche, vu de face, reduit à deux
tii'1'S du iiaturel.

I»l. IX. Le memo vu par le dos.

I»l. "X.. Le même vu de còté.

I»l. XI. Un morceau de còté di-oit do Ia partie antérieure du plastron, vu
de còté, reduit à deux tiers du naturel. II appartiont ;i un individu

plus jeune.

CHELYS

1>1. XII- Septième plaque du còté gaúche de la carapace, avec

uno portiou de la plaque du sternuni. Grandeur naturelle.

I>l. XIII. La mème, vue de face.

1*1. XIV. La même, vue en dedans.

1*1. XV. L'apophyse de la quatrième plaque du cóté gaúche du plastron,

o, vue en dehors ; b , vue en dedans.

PURUSSAURUS BRASILIENSIS

1*1. XVI. FiG. 1. Un morceau de la maxille inférieure, du côtè droit,

vu en dessus, d'aprés une photographie.

FiG. 2. Le même vu en dedans.

FiG. 3. Le mème, vu en dessous.

FiG. 4. Maxille inférieure d'un des plus grands r«m/'p's de la Vallèe
Amazonienne, pour qu"on établisse la comparaison.



Estudo craneometrico de cinco craneos de selvagens do Amazonas

ESTAMPA I

MEDIDAS DOS CRANEOS

Diâmetro anicro-posieruir máximo
» » > iaíaco

* transrer dl ou parieial máximo.
» » n.i temporal máximo
» biaiiricular
» hasilo br^-gniat CO ou vertical...

» frontal mui imo
» » stephanic'^
» bimastoiíleo
» occipital máximo

Curvas

Do ponto nazal ao opbryon. fronial

Do opbryon ao brejraa, cerebral

Do bregma ao lambJa, parietal

Dj lambda ao inion, occipital

Do inion ao opistion ,

Diâmetro do opistion ao basion
Linha do b:\sion á s.itura naial
CurTa transversal sub-auric il:ir

» horizon ai, tutal

» da parta anterior
» )» » posterior
» occipiti frontal, to:al

» da parte anterior
» » » posterior

Corda iniaca
» bregmatica
» alvéolo basilar...

» hasilo nasal
» sib-mental

Distancia do ponto suh-nasal ao alveolar
» » » » ao bordo dos incisivos..,

» > > » ao pont) raenioniano...

.

Comprimento simples da face, ou ophryon alveolar
» total ".

Largura bizigomatica
Distancia da suiura nazal d espinha
Abertura nazil
Diâmetro bíorbitario

» bimaltr
Intervallo de um a outro dacryon
Distancia de um angilo da maxilla inferior a oitra...

» »»«»» »ao mento
X da raiz do nariz ao angulo cia maiílla

Altur.i do nive! da api>pbyse coronoide
Linha de Virchow
Dist ( ncia alveolar de Vogt

voL. n

nOMíNS ADll.TOS DE 30 A 40 AN.NOS

^
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MEDIDAS DOS CRANEO.S

nOMENS ADULTOS DE 30 A 40 AXNOS

^^'
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PIRAMBÓIA

Lepidosiren Giglioliana nob (i)

Como os factos da vida de um naturalista mio devem ficar no olvido,

sendo mesmo um crime de leso-patriotismo o não vulgarisal-os, principal-

mente quando elles se prendem a descobertas que interessam a

sciencia, apresso-me em fazer a presente communicação.
De longa data sabia eu que no valle do Amazonas existia um animal

considerado peixe por uns, batracio por outros e cobra ainda por outros;

que era de uma raridade notável, sendo mesmo desconhecido vulgarmente.

Empregando todos os esforços, vi minha persistência e tenacidade coroadas

de êxito, pois tive a fortuna de encontrar esse animal vivo e perfeito.

Esplendido exemplar

!

Um bem caracterisado Lepidosiroi, qneyeio ainda mais attestar a
riqueza variada do rio-mar e concorrer com as poucas amostras imper-

feitas que existem em dous ou três museus da Europa. Notável è este

peixe, nÊío só pela sua grande raridade, como pela sua constituição

anatómica.

O primeiro descoberto no Brazil, eucontrou-se em 1832, em Borba,

no rio Madeira. Deve-se esse achado ao naturalista Natterer, que, creando

para elle o género que ainda hoje conserva, o classificou entre os batra-

cios. O segundo foi achado no rio Ucayale, no Peru, em 1845, pelo

Conde de Castelnau. O terceiro, de que agora me occupo, no igarapé do

Aterro, em Manàos. Depois de classificado, ainda os zoologos entraram

em duvida, se o deveriam collocar entre os batracios ou entre os peixes,

por ter esse animal respiração bronchial e pulmonar, o que faz com que
possa elle viver por largo tempo fora d'agua.

Deve-se ao naturalista Owen o logar que o lepidosiren occupa entre

os peixes. Foi, entretanto, necessário crear-se uma nova ordem: a dos

Dipnés ou ichthyosirenes.

Poucas são as espécies conhecidas que existem : duas do valle Ama-
zonico e outras da Ásia, achadas por Adanson e Arnaud. Alèra das três

ou quatro exóticas, só se conhecem, que me conste, duas americanas, uma
brazileira e outra peruana: a pa'/'tlc?oa;a, de Natterer edLdissimilis, ie

Castelnau

.

Presumo ter de apresentar agora como paran3'mpho, á pia baptismal

da sciencia, uma terceira e nova espécie, si não for uma variedade muito
notável da paradoxa, o que não creio. Essa duvida, porém, desappa-

recerã, porque tendo remettido o specimen para o Real Museu Zoológico

de Florença, por intermédio de meu amigo o professor Giglioli, o caso

ficará elucidado

.

A essa espécie propuz a denominação áe L. Giglioliana, em home-
nagem ao sábio zoologo e anthropologista italiano, director daquelle estabe-

lecimento.

(1) Este artigo foi publicailo na Gazetilha do Jornal do Commercio, ác 15 de novembro
de 1886, sob a epigraphe — Uistofia Xatural.
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DiíFerenças eiicoatru no spocimea em quest.Xu iiuaiido comparado com
os já conhecidos, líssas se encontram na forma e disposição desdentes,

na còr do corpo, e na disposição das linh is que ornam a cabeça c as partes

lalorans.

Nlo protoademos dar aijui descripçio minuciosa, o ^110 deixo aos

especialistas; apenas notarei que a parat/o^-a é preta pintada de branco,

íi dissim/iis preto-azeitonasem pinta alyunia, omquanto a Gi(jli'jUana è

pardo-escura, irregular e miudamente manchada de preto, tendo o ventre

branco com duas linhas prrallelas de manchas acinzentadas. O dorso è

quasi neg-ro, por se unirem muito as manchas nesse ponto. Dos lados e

sobre a cabeça existem linhas negras ramificadas, prolongando-se a

ramificação que pas^^a por cima dos olhos e que começa no focinho em
zigma, latteralmonte atè ás natatorias ventraes e a que passa sob os

olhos e começa na maxilla inferior estende-so até à cauda, marcada por

linhas alternas o perpendiculares como si fora iima escala. Mede o

individuo em questão o comprimento total de 85 cent., tendo de altura

no meio 9 cent. e de largura 8. Tem a cabeça de cima para baixo acha-

tada ; tí arredondado no corpo e lateralmente muito chato na cauda, tendo

ahi a linha dorsal largamente serrulaila. A cabeça mede 9 cent. e os olhos

2mill. de diâmetro. As natatorias ventraes muito flexíveis teem na base

5 mill. de largura, adelgaçando-se para a extremidade com ura compri-

mento de 8 cent. As ventraes que distam das primeiras 48 cent. são

maiores, mais rijas, teem 87 mill. de comprimento com uma base de 22
mill. As primeiras distam uma da outra lOõ mill. e as segundas 2 cent.

O anus fica do lado esquerdo, a 25 mill. da natatoria ventral.

Vive esta espécie, e presumo que o mesmo succederá às congéneres,

nas nascentes de igarapés lamacentos, dentro de covas ; tem andar e mo-
vimentos semelhantes aos dos amphibios e cobras de duas cabeças, dando

grunhidos sibilados difficeis de comparação. Tem o corpo coberto de uma
grossa camada de mucilagem que encobre as pequeninas escamas e o torna

muito escorregadio. Serve esta mucilagem para amalgamar a terra em
que o animal faz os ninhos, em forma do tubos, como a larva nos casulos.

Sou informado pelo meu velho companheiro o indio Pedro, que no rio

Mahii, affluente do rio Branco, ha uma espécie semelhante conhecida no

dialecto makuchy pelo nome de Aramo. Em Manáos mostrei o individuo a

diversas pessoas. A todas era desconhecido, unicamente dando-lhe os

tapuyos o nome de puraquè. Mais tardo, cm Parintins, onde ás vezes

appareceu esse animal, no lago da Franceza fui encontrar os nomes de

cobra 'piixc (pirambóia) e sapo-p^i.rc (pirakuriira) . Não me foi

possível ahi ver um outro exemplar, porque os tapuyos acham que a

espécie é muito venenosa ; temem-a tanto que afastam as montarias dos

pontos frequentaiios ptda p/?Y/jn&om. O nome primitivo foi A'aa?'a»íorá

(o peixe que ronca no matto). Este foi aduUerado para Karamuru o Ka-
ramuri. Natterer o menciona com o nome de Caraukiirtt.

Junto aqui uma estnuipa, copiada de uma pliotographia que representa

o animal reduzido a um sexto do iarnanho natural. As figs. B, C e D
i"epresentam os dentes de cima, um diagramma da disposição delles e os
de baixo.



HISTÓRICO DO MDSElí BOfANICO DO AMAZONAS

Não so traça a vida de unia instituição scientitíca qualquer com meia
dúzia de phcaiíos sonoras e bem architectadas.

O escriptor que se abalançar a esse trabalho, para de futuro não ser

contestado, pri^cisaneceísarianiente,eem primeiro logar, recorrer á verdade
liistorica revelada peloi documentos, e em seguida armar-se de calma e

desprendin.ento sufficientes para que não o influencie paixão nos pontos

de critica.

Quando, principalmente, na existência das instituições, a lutafoi a nota
predominante ; quando, para se chegar ao fim desejado, foi mister arcar
com a adversidade e mesmo com o perigo, oppondo a desgostos o esforço

para bem servir, então o trabalho do historiador é duplo, porquanto convém
discernir entre a susceptibilidade que pode ser ferida e a justiça que
poderia ser feita.

Eis porque este trabalho affigura-se-nos delicado.

O Museu Botânico do Amazonas, por sete annos, que tantos foram os de
sua duração, teve de lutar e lutar sempre. Foi fundado entre applausos.
Estes se transformaram pouco depois em resentimentos que chegaram á
perseguição até seu ultimo periodo de vida.

Examinemos os documentos fria eimpassivelmente, e, não nos deixando
dominar por paixões de momento, digamos o que foi essa instituição cujos

serviços à sciencia correm mundo em publicações varias e interessantes.

I

Foi a Seronissima Princeza Imperial do Brazil, a Sra. Condessa d' Eu,
cm 1SS2, a verdadeira fundadora do Museu Botânico do .amazonas.

Não pertence, pois, a essa bella região do norte, como erradamente se

poderia suppor, a idéa da creação desse estabelecimento.

Communicando seus desejos a um estadista de então foi o Dr. J.

Barbosa Rodrigues incumbido de delinear um plano para que no extremo
norte se fundasse tão útil instituição.

Traçado o projecto, leve este a honra de ser transformado em additivo
ao orçamento da agricultura, apresentado naquelle anno à consideração da
camará dos deputados.

Foi um representante do Amazonas, o Dr. Adriano Pimentel, quem
propoz a creação do Museu, epor seu additivo ficava o governo autorisado
a despender 30:000.$ com esse trabalho.
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Feliz ou iníulizmente, osso additivo foi retirado do projecto de orçamento,
não sabemos si por opposi(;ão levantada no momento ou si por pedido do
Visconde de Paranaguá, presidente do consellio de ministros, o qual tendo

um seu illustre fillio na presidência do Amazonas, sobre elle quiz atirara

gloria o a responsabilidade da creação proposta.

Queremos crer nesta ultima versão, porquanto, na sessãoda camará dos

deputados de 24 de outubro de 1882, o deputado Passos de Miranda (tam-

bém pelo Amazonas) declarou que a província faria a dospeza que o governo
não quizesso fazer. Ainda mais, no relatório do Dr. José Lustosada Cunha
Paranaguá de 1883 foi apresentado á assembléa provincial o plano confec-

cionado pelo Dr. Barbosa Rodrigues, plano que, discutido, logrou ser

transformado na lei n. G2 >, de 18 do junho de 1S83, pela qual foi o

presidente autorisado « a mandar construir um edifício paz'a um Museu e

nomear desde logo seu director»

.

Eis as bases formuladas pelo Dr. Barbosa Rodrigues:
«1.° Serão estudadas todas as plantas da flora amazonense, e as que

forem novas á sciencia serão descriptas, classificadas, desenhadas e publi-

cadas.

«2.° Os productosdessas plantas serão estudados ciiimicaniente, isto ó:

os óleos, as resinas, os bálsamos, os leites, as seivas saccliarinas, as goni-

mas, as fibras, serãoanalysadas para se conhecer o emprego que possam ter

na industria.

«3." As plantas tanniferas, tinctoriaes, amylaceas, toxicas, medici-

naes, etc, serão também aaalysadas qualitativa o quantitativamente, e

extraliidos os seus productos.
«4.° Das plantas mediciuaes se farão extractos e tinturas para expe-

riências phj^siologicas e therapeuticas, para se poder conhecer sua acção

e seus efleitos sobre o organismo humano.
«5.'' Serão pois estudadas todas as plantas em relação à sciencia, ás

artes, â industria e ao comraercio, o se colherão sementes para semen-
teiras e estudos

.

« 6.° Para esse fim haverá um laboratório montado com os instru-

mentos e livros precisos, e um horto em que se acclimarão as plantas mais
notáveis para experiências e vulgarisação.

«7 .° Haverá um hervario classificado sjstematicamente, acompanhado
de um catalogo onde se consignará tudo quanto occorrer sobre cada uma
planta, como: o nome vulgar, pátria, emprego, aberrações, factos teratolo-

gicos, productos chimicos, além da classificação botânica. Completarão esse

hervario amostras de caules, espiques, fibras, resinas, óleos, etc, assim
como os productos chimicos que se obtiver.

«8.° Pelo hervario e pelo catalogo se conhecerá a flora da província,

seus productos e sua distribuição geographica.
« 9 .

° Haverá uma revista liebdomadaria que publicará, não só os traba-

lhos do Museu, como as suas descobertas edescripção das plantas novas,

acompanhada de desenhos, o estudo sobre os vegetaes e seus productos,
assim como terá uma parte para descripção da província, pelo lado histó-

rico, geographico e ethnographico, para tornal-a conhecida no exterior.

« 10. Esta revista, que parte será escripta, sinão toda, em francez,

por não ser vulgar o portuguez nas nações que interessam ás relações com a
província, terá assignantes e só será distribuída gratuitamente ás socie-
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dades scientificas e estabelecimentos congéneres da Europa, em troca das

revistas e jornaes que são necessários ao Museu e que assim se obterão

com economia.
«11. Para cabal desempenho terá o Museu um botânico, um cliimico,

quatro ajudantes, dous serventes eum porteiro.

«12. Os ajudantes, quer do botânico, quer do chimico, ura servirá

também de secretario, outro de photographo, outro de desenliista e outro de
preparador

.

«13. O botânico será o director, responsável pelos trabalhos, ficando

sob suas ordens e direcção todos os empregados.
« 14. Haverá sempre duplicatas no hervario, para serem trocadas

com as dos museus europeus.»
Antes da lei n. 629, a de n. 620, de 14 do mesmo mez, a qual fixava a

despeza e orçava a receita provincial, consignara no n. 15, do § 7 do art. 2°,

a quantia de 30:000$ para começo do edifício, não consignando verba
alguma para pagamento de pessoal, acquisição de moveis, instrumentos,
reagentes, vasilhame, livros, etc.

Começa dahi o periodo da luta; nem ao menos poder-se-liia fazer a no-
meação do director, poisa lei orçamentaria não concedera verba para ho-
norários desse funccionario, que, nomeado a 20 de junho do 1883, só foi

empossado de seu cargo a 14 de dezembro, recebendo durante muito tempo
seus vencimentos pela verba « Eventuaes ».

E' necessário que os leitores apreciem a serie de desillusões que se acer-

cavam dessa instituição, logo ao nascedouro.
Assumindo o exercicio de seu cargo, o director tratou immediata-

mente de começar os trabalhos de que fora incumíjido. Em oflícios de 22
e 30 de dezembro expoz á presidência as necessidades do estabelecimento
que, emquanto não tinha edifício próprio, ia funccionar, como de facto

funccionou, em um prédio estragado no logar denominado Cac/iangd

.

A presidência ficou de mãos atadas para responder aos justos pedidos que
lhe eram feitos, pois a lei do orçamento a inhibia de quaesquer despezas nesse
sentido. E, pois, em officio de 26 de janeiro de 1884, declarou á directoria

do Museu que lhe era impossível acceitar seus reclamos, por não haver
verbas para a nova instituição.

Entretanto, ao passo que assim se procedia, era expedido o regulamento
n. 49 de 22 de janeiro, o qual, lido em outro logar desta Revista, dará
idéa dos ónus e responsabilidades que recebia o novo estabelecimento que
não tinha verbas para se manter.

Comprehende-se bem que esse regulamento esperou muito tempo para
sua execução, que nunca chegou a ser completa.

Foi então que o director, não desejando ficar ocioso, offereceu-se para
pacificar a tribu dos indios Krichanás, cujas correrias atemorisavam os

habitantes do Rio Negro, especialmente da villa de Moura, cujos clamores
a imprensa diariamente registrava.

Essa commissão teria o duplo fim, como se exprime o Dr. Paranaguá em
seu relatório de 1884 « de estudar os productos naturaes daquella região
(o rio Yauapery até então desconhecido) e empregar todos os meios para
entrar em relação com o gentio».

Acceito o offerecimento, partiu o Dr. Barbosa Rodrigues para o rio

Yauapery, com seu simples honorário de director do Museu, não recebendo
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outro auxilio, quer <los cofres yuras, quer <los provinciaes, c mesmo sem

lhe SOI- abonada a (liaria a que tinha direito pelo art. 42 do regulamento

da ri'iiartig;Io que dirigia.

O que foi essa coinmissito diz-nos « A Paci/icação doa Krichanàs »,

trabalho mandado publicar polo governo imperial em 1885, e onde se en-

contram a histoi-ia da tribu, estudos de etluiographia, archeologia e

geograpliia, documentos diversos c um vocabulário.

Por outro lado, e mais tarde, as plantas dessa região foram apresenta-

das na Vellosia, revistado Museu, a qual reeditada na actualidade foi au-

gmentada com grande numero de estudos sobre plantas novas.

Note-se: ao passo que uiXo havia verbas para inicio dos trabalhos do Mu-
seu, já este tornava-se conhecido pelo que poderia prestar á sciencia com

a divulgação de trabalhos sobre especialidades que alli se deveria estudar.

Pouco antes de sua partida para essa conunissão, inaugurava-se offi-

cialmente o Museu, a 16 defevereiro, de modo que, poroccasião da partida,

já havia deixado a presidência da província o Dr. Paranaguá, a quem
substituiu o Dr. Thcodoreto Souto.

Espirito adiantado e culto, seguiu elle as pisadas de seu antecessor,

aproveitando os 30:0(J0.$ votados pela assemblèa provincial, não para

começar edifício próprio para o Museu, esini para ad(juirir por compra o

melhor prédio que existia no barro de S. Sebastião, o que effectivamente se

realizou.

Na época da installação do Museu, segundo confessa o presidente de

então, já alli se encontrava « um bom numero de coUecções, tanto na secção

botânica, como na secção ethnographica» . Não accrescentou, porém, o ad-

ministrador da província que essas collecções pertenciam ao director, parti-

cularmente adquiridas entre os annos de 1872 a 1875, quando encarregado

pelo Ministeiio da Agricultura correu o valle do Amazonas fazendo

estudos botânicos.

O Dr. Theodoreto Souto comprehendeu, logo no começo de sua

administração, que um estabelecimento da ordem do Museu Botânico não

podia viver sem recursos próprios. A seus esforços a assemblèa provincial

votou na lein. 648, de 6 de junho de 1884, a verba de 40:000$, para

acquisição de todo o material para os laboratórios chimico e botânico,

para a bibliotheca, expediente, revista, etc.

Eis a integra dessa lei :

«Ari;. 1.° Fica o Presidente da Província autorizado a dar regula-

mento ao Museu Botânico do Amazonas e fazel-o executar independente

de approvação da Assemblèa.

Art. 2.° Annexo ao Museu será creado um curso de sciencias, divi-

dido em agrimensura e agricultura, com aulas de ensino theorico e pra-

tico .

§ 1.° O curso de agrimensura na parte theorica constará do ensino

do botânica systematica, physica, chimica, trigonometria, noções de astro-

nomia, topographia, zoologia, geologia, desenho de figura e paisagens,

desenho topographico e descriptivo. Na parte pratica se ensinará os meios

graphicos de representar as grandezas e os objectos de que se occupa a

agrmiensura, assim como o levantamento de plantas.

§ 2.° O curso de agricultura constará do ensino de plijsica, chimica,

botânica, mineralogia, geologia, mecânica, anatomia comparada e physio-
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logia, agronomia, veterinária eJesenho geométrico. Na parte pratica se

ensinará o modo de applicar os instrumentos agronómicos, de preparar a
terra e tratar os aniraaes.

§ 3.° Para a matricula no curso de sciencias deverá o candidato

provar, por meio de exame ou com certificido do delegado de Instrucção

Publica, que se acha habilitado e;n gramraatica portugueza, geographia,

historia, francez, arithmetica, álgebra e geometria.

Art. 3.° O director do Museu será também o do curso de sciencias e

accumularã as funcções de professor de botânica.

§ 1 .° O numero de professore-:, inclusive o director e o ph3"sico e chi-

mico, não excederá de seis, percebendo os primeiros vencimentos iguaes
aos da Escola Normal, e os dous últimos e demais empregados do Museu os

mesmos constantes da tabeliã annsxa ao regulamento n. 49 de 22 de

janeiro deste anno. O director terá mais a gratificação de SOO.s, pelo.

exercicio de professor.

§ 2." O cargo de professor do Museu <.'' incompatível com quaesquer
outros empregos remuuerados, geraes, proviíiciaes ou municipaes.

Art. -i." Os professores e os ajudantes de que ti'ata o regulamento
n. 49 supracitado, serão nomeados por concurso e as cadeiras providas
somente depois que o Museu já estiver funccionando em casa própria

e possuir os accessorios necessários ao curso.

Art. 5.'^ No Museu haverá um i bibliotheca, um laboratório, um
gabinete botânico, um gabinete photographico e um horto botânico, com
os quaes, e com a compra de livros especiaes, instrumentos, moveis, publi-

cação de uma revista, reactivos, e expediente, se despenderá num ou
mais exercícios af* 40:0008000.

Art. 6.° O edificio do Museu será mandado construir conforme dispõe

alein. G29 de 18 de junho de 1883, e, no caso de se poder adquirir

algum próprio particular dentro do periuietro da cidade com as pre-

cisas accommodações e terrenos sufficientes para o horto botânico, o Presi-

dente da Província fará a necessária desapropriação até à quantia de
70 :0008, podendo servir- se da verba de .30:000.^, orçada para a con-
strucção do mesmo no exercicio vigente do 1883 a 1884. »

Avaliem agora os leitores a espécie de perversidade na votação dessa

lei.

Parecia que, por meio delia, o Museu ia começar regularmente seus
trabalhos.

Pois bem. Alei não pôde ser executada, porquanto a quantia vo-
tada não foi incluída na lei de orçamento e era vedado á presidência

utilisal-a em vista de disposição terminante do art. 20 da lei de 14 de

junho de 1883, confirmada pelo art. .5" da lei n. 651, de 11 dejunho
de 1884.

Apenas no orçamento foi consignada a verba de 7:740.$, para expe-
diente, verba essa que foi depois aproveitada pelo modo que se verá.

E" verdade que para o pessoal existia a verba de 36:000s. Jlas como
fazer nomeações de professores sem casa, sem moveis, sem laboratórios,

etc. ?

Justamente a quantia para essas despezas dada pela lei n. 018 de
6 de junho não foi incluída no orçamento, como dissemos.

Continuava então o Museu a não ter verbas para sua montagem, de
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modo que, si a principio pagava-se um director e não se lhe davam
meios de trabalho, agora davam-lho verba diminuta certamente,' mas
não se lembravam de que não podia ser nomeado pessoal que o auxiliasse.

Assim passou o anno de 18S4 o n.1'', junho de 1885 as cousas se man-
tiveram nesse p'', contribuindo sempre o director para dar nome ao esta-

belecimento, pois em successivas viagens para a pacificação dos Krichanàs,

recolhia elementos para futuras exposições, que se realizaram, e publi-

cações que appareceram.
Aqui convém abrir um parenthesis interessantíssimo.

Dissemos em linhas anteriores que eífectivamente se realizara a

compra de um edifício no bairro de S. Sebastião, em Manáos, para
iustallação do Museu Botânico. Edifício sem condições, sem duvida,

para o fim a que era destinado, poderia, talvez, por meio de obras
indispensáveis, servir perfeitamente. Isso ficou demonstrado com a instal-

lação do laboratório chimico.

Na época da compra do edifício, grassava na capital a epidemia da
varíola que ceifava grande numei^o de victimas diariamente.

O director preparava-se para fazer a mudança do Museu do Ca-
changd para o prédio adquirido pelo governo provincial, quando foi

a isso obstado por ordem da administração, então interina, que julgava
de melhor aviso transformar o edifício comprado para Museu em hos-

pital de variolosos, quando havia um lazareto.

AlJm de ser irrisória essa determinação, nella via-se um falsea-

mento da lei, que indicava o edifício para certo fim do qual a mesma
determinação desviava flagrantemente.

Atè junho de 1885, esteve ahi funccionando esse hospital, que
durante os iiltimos mezes se mantinha à custa de enfermos arranjados

pelas ruas, (') por não existir mais a epidemia, isso unicamente para
impedir que o Museu fosse transferido.

Entretanto, o Dr. José .Jausen Ferreira, como engraçadamente se

propalava, acabou a epidemia por uma simples portaria, mandando
fechar o hospital, que depois de limpo, ainda conservou por algum
tempo, em dependências das lojas, um carro de enterro e no patamar
da escada principal, um caixão de defunto, naturalmente para ame-
drontar a familia do director que ia habitar zwia parte do opulento

palacete

.

Depois de vigentes esforços, fez-se a mudança do Museu Botânico

e ahi se não termina ou antes manifesta-se mais forte a luta, não
ha negar que começou elle a desempenhar papel saliente.

11

As singularidades na legislação do Amazonas, como os leitores teera

visto, offerecem campo vasto para critica e analyse.

Dirigia em 1885 a província o Dr. JosJ Jansen Ferreira Júnior,

magistrado probo, de caracter acima de toda a excepção.

(') Havia um homem, com uma hydrocele clironiea, e uma mulher, que so fora buscar
em Janauary, aflectada de moléstia de pelle.
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Vendo elle, como jã acontecera a seu antecessor, o estado a que
estava reduzido o Museu Botânico, procurou fazer com que a assemblèa
provincial votasse fundos para que esse estabelecimento se prestasse

aos fins para que fora creado.

A assemblèa, que mais se guiava por instinctos pessoaes que pelo

desejo de trabalhar em prol da provincia, votou na lei n. 697 de 13 de

junho de 1SS5 apenas verbas para vencimentos de um botânico, um chimico,

\\m secretario e 2:400$ para expediente.

Voltava então á baila, mula/is »2?</«/id/s, o svstema anterior: empre-
gados sem ferramentas ; botânico sem gabinete ; chimico sem laboratório

;

e apenas o secretario com papel, penna e tinta.

Ainda mais: os vencimentos dos funccionarios foram levados á conta

de gratificações. De ordenado nada lhes foi concedido, isto para que
nenhum delles pudesse auferir vantagens de aposentadoria ou licenças,

que porventura viessem a ter, ou fazer montepio.
Bem singular o facto de encontrarem -se empregados effectivos, de

quadro, Je uma repartição superior, sem ordenado e apenas com gra-

tificações !

Cumo se viu, não havia meios de trabalho ; nem ao menos se poderia
nomear um chimico, pois a repartição não dispunha de vasilhame, de
instrumentos ou reactivos. Mas, habilmente se houve o director nessa
emergência

.

O orçamento anterior apenas votara 7:740.$ para expediente. Não
tendo gasto um só real dessa verba durante o exercício, poucas dias antes
de terminado este, foi proposto reservadamente á presidência que se uti-

lisasse aquella quantia na montagem do laboratório chimico e gabinete
botânico.

Sendo dada a autorisação pedida, foi a encommenda feita para a Europa
em outubro e cumprida em dezembro desse anno (1885).

Havia, entretanto, uma outra difficuldade a vencer. Onde installar-se

o laboratório? Por que verba fazer a despeza ? Patrioticamente a pedido

do director, o presidente Dr . Ernesto Adolpho de Vasconcellos Chaves
cortou a difficuldade, ordenando que pelas Obras Publicas fossem os

reparos necessários levados a eífeito.

Foi orçada a despeza em 1 : 200$ e com essa quantia fizeram-se duas
salas, ladrilharam-se seis, encanando-se agua necessária, fazendo-se ar-

mários, mesas, vidraças, cubas, fogão, chaminis, etc, tudo auxiliado pelo

director, que não descançou um só dia.

Já a esse tempo, no andar superior do edificio, estava perfeitamente

installada a secção ethnographica com 1.103 objectos, em collecções

variadas, de 60 tribus do valle do Amazonas, como se avaliará pelo

catalogo que este acompanha.
Ainda com essa pequena verba foram comprados armários, vitrines e

latas para a secção botânica, onde se encontravam plantas em hervarios,

óleos, fibras, fructos seccos e em álcool, resinas, gommas, etc.

Nessa época o hervario do Museu possuia 1.283 espécies vegetaes, bra-
zileiras, representantes de 78 famílias e 322 géneros, comprehendendo mais
de 5.000 speciraens classificadoes e catalogados. Possuia mais 800 specimen
de vegetaes dos Estados Unidos e Califórnia.
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Eis como se cxpfiinin iio seu relatório ile ISStj o Dr. Ernesto Chaves
sobre a pliase bi-ilhinite que então atravessava o Museu Botânico :

« Aclia-se á frunto desse auspiciosoestabelecinionto provincial o distincto

botânico brazileiro De. João Harbosa Rodrigues, especialista bem conhe-

cido dcntnie lora ilo paiz.

Sua permanência alli (! para mim, o deve sel-o para a [irovincia, ga-
rantia oílicaz de perseverantes trabalhos, g-rande incremento para a

sciencla, o não menos para as industrias e commercio que em pouco
tempo hão de ter desvendadas as preciosidades occiíltas que encerra esta

grande Jazida de riquezas natui'aes.

Emprelii'iidimentos dessa ordem, si exigem sacrifícios presentes, são

comtudo promettedoresde abundantes messes, de grande auxilio ao estudo

dassciencias naturaes, de imniorredoura gloiúa para o paiz, quasi desco-

nhecido por esse lado, e especialmente para a provincia do Amazonas.
Si patrioúca foi a idéa dessa creação, como não ha negal-o, forçoso será

convir que seria um crime de leso-patriotismo abanilonal-a na infância,

deixal-a perecer desalentada.

Não o fareis, estou ciírto, porque tendes do zelar os interesses da pro-

vincia o promover o seu futuro engrandecimento.

O orçamento ultimo desattendeu às mais palpitantes necessidades

dequelle estabelecimenio de tal modo, que chegou a supprimir-lhe o

porteiro. Isso importava desorganizar o serviço que, si escapou a essa

dura provação, foi devido principalmente ao denodado civismo e desin-

teresse de seu digno director.

Convém restaurar o quadro dos empregados, organizado de accordo

com as disposições do Regulamento n. 49 de 22 de janeiro de 1883, cuja

revisão em outros pontos a experiência aconselha, segundo informou
aquelle digno funccionario.

Convém também dotar sufficientemente o orçamento de credito, paraoc-
correr ás despezas necessárias com gratificações de viagem, expediente, agua,
serventes, despezas miúdas, livi"os para a bibliotheca e publicação da revista.

São meios de acção indispensáveis ao bom andamento dos importantes

.serviços descobertas e analyses a cargo do Museu Botânico.

Já hoie está elle dotado de um magnifico laboratório destinado às
tf O

experiências de chimica vegetal, tendo sido realizada a inauguração, com
miniia assistência, em data do 16 de fevereiro ultimo, no andar térreo do
mesmo edificio, para isso devidamente preparado.

Na acquisição de todo o machinismo e vasilhame despendeu-se quantia

pouco superior a sete contos de réis ; e nas obras necessárias ao seu acon-
dicionamento, pouco mais ile dous contos, sem fallar no preço dos tijolos

de mármore, que mandei for.lecer dos que foram comprados com destino

ao Passeio Publico, cujas obras continuam paralysadas.

Do minucioso relatório, que me apresentou o digno director do Museu,
e encontrareis entre os annexos, podereis colher abundantes informações
sobre o estado do estabelecimento e dos serviços realizados desde a vossa

ultima reunião, apezar da penúria de recursos em que elle so viu. »

Para a assembléa provincial foram de pouca monta estas e outras con-
siderações sobre serviço publico feitas pelo presidente, pois não deu-lhe
lei do meios, tornando-se preciso prorogar o orçamento existente para
occorrer aos compromissos da provincia.
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Não (lesinimou, por-m, o director do Museu, poiy, chegando da
Europa o material para o laboratoi-io chimico, tratou de o installar a 16
de fevereiro de 1886, na presença do presidente da província.

Pelo desenlio e explicações que em outro logar serão apresentados, verão

os leitores o que era essa dependência do estal)eleciniento na época em
que este foi extincto.

Faltava unicamente chamar profissional habilitado para dirigir essa

secção. A principio foi interinamente chauiado um cidadão francez, que
em pouco tempo era dispensa !o. Autorizada a directoria a contractar um
chimico no estrangeiro, recebeu ella um oflferecimento do Dr. Francisco

PfatT, nome desconhecido no Brazil, paraoccuparo logar vago.

Não o conhecendo, o director do Museu dirigiu-se aos eminentes pro-

fessores Graebe, de Genebra, e Marion, de Marselha, os quaes deram do
offertante ;;s mais lisonjeiras informações.

Em sua carta de 13 de outubro, o Dr. Pfalf propoz condiçõas, que não
foram acceitas, para occupar o logar de director do laljoratorio.

Como resposta, foranj indicadas estas em 21 de janeiro de 188G:
1.* Receljer õOO$000 mensalmente, moeda do paiz.

2.^ Ter passagem em um dos vapores da JRed Cross Line ate Manáos.
3.^ Começar a vencer honorários do dia da posse.
4.'' Não se lhe dar ajuda de custo para viagem nem indemnização no

caso de rescisão do contracto ou termo deste.

Acceitas essas condições, foi lavrado o respectivo contracto em Genebra.
Unicamente se alterou uma das clausulas, pois foi-lhe dado, a titulo de
ajuda de custo, principiar a receber seus vencimentos da data da assi-

gnaturado contracto, concedendo-se-lhe o prazo de três mezes para se apre-
sentarna repartição. Com elTeito, o Dr. Pfaff chegou a Manáos a 7 do

setembro de 1887 e entrou desde logo em exercício de seu cargo.

III

Perguntarão talvez os leitores muito admirados como se podia trabalhar

assim: fazer expediente, arrumar collecções, limpar moveis, montar um
laboratório, conservar emfim o edifício, sem pessoal que sempre a assem-
blèa teimava em negar.

Responde-se facilmente ã pergunta em todos os seus pontos.

O trabalho de expediente, desde dezembro de 1883 at'- julho de 1885,

foi feito exclusivamente pelo director, que, além dos trabalhos scientificos

e depois de redigir otficios, pareceres, relatórios, etc, ainda deixava as

minutas em rrchivo, e tudo methodisado.

E' certo que a presidência destacou durante este poriodo um empregado
para occupar-se do trabalho de secretaria.

Mas, o logar que elles exerciam era uma simples formalidade, pois, em
differentes épocas dous delles mal entravam em exercício, pediam logo

licenças que se prorogavam conforme a protecção que se ih(?s dava.

Ha um documento curioso que pôde vir a publico em qualquer época
demonstrando que no Museu Botânico do .-Vmazonas não foi encontrado em
1885 nenhum papel ou simples nota, escripto por lettra dos secretários que
haviam servido desde 1883.
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Sòemjullio de 1SS5, nijineado effectivamonte um outro cidadão, o

autor destas linhas, para esse cargo, appareceu archivo em livros escri-

pturados, como diz ainda o documento a que alludimos.

Isto ([uanto à secretaria.

Os diversos truljallios de limpeza c conservação, esses eram executados

pelos filhos do director o por empregados seus, pois só em 1885 logrou o

Museu ter um servente pago pelos cofres publicos.

Admire-se ainda o leitor quando souber que, sem pessoal, em 1885 e

1886, foram realizadas no Museu Botânico duas grandes exposições, nas

quaes se inauguraram os retratos do Dr. José Paranaguá, fundador
do Mus-eu, e da Sereníssima Princcza Condessa d'Eu, iniciadora dessa

creação.

E' certo que a população do Amazonas pouco frequentava as salas do

jMuseu ; mas os estrangeiros de passagem em Manàos tinham occasião de

surprehender-se deante das lindas collecções, alguns delles levando a sua
delicadeza a ponto de registrarem em publicações impressas as condições em
que encontravam o estabelecimento.

O tempo ainda chegava para trabalhos fora da repartição, pois as her-

borisações se succe liam para enriquecimento do hervario.

Foi ainda em 1886, sob a pressão de perseguições continuas, que a di-

rectoria do Museu foi chamada a coUaborar em trabalhos concernentes á
exposição sul-americana em Berlim. Essa coUahoração foi tudo, pois no-

meada uma grande commisbão, seus membros não se moveram, tornando-se

necessário ao director tomar a iniciativa, em companhia de seu secretario,

de sahir da capital e arranjar a mais que regular collecção de madeiras,

fibras, resinas, prodiictos vegetaes, etc. para aqiielle certamen industrial.

O resultado desse trabalho foi impresso no mesmo anno, recebendo a

commissão prémios pelo que fizera só um de seus membros.
Não havia tréguas para o tral)alho e, no mais acceso da luta, encon-

trava-se sempre o Museu prompto a receber a visita do mais exigente.

Não se arrefecia o enthusiasmo do director nem com as manifestações

contrarias da assemblèa nem com verdadeiras picardias das administrações,

felizmente interinas, como succedeu de uma feita, quando, sem consulta,

sem proposta, um vice-presidente em exercício nomeou para cargo de con-
fiança, contra a lettra do regulamento, individuo estranho ao director, e

doente, cujo único trabalho era ficar em casa e pedir licença por um anno
com todos os vencimentos.

Falíamos em perseguições.

Enumeremol-as.
A principal questão que serviu de thema para desgostar o director do

Museu foi o oflferecimento feito por esse funccionario para pacificar os indí-

genas da tribu Krichaná.
Essa tribu, ao passo que, sempre em represália, assaltava e matava a

população do Rio Negro, era origem de proventos para moradores daquellas

regiões, pois a Thesouraria de P^azenda, por muitos annos, pagou grossas

sommas para compra de brindes, destocamentos de campos, etc. Compre-
hende-se que, umavezpacificados os indígenas, essas verbas desappareceriam
para o Rio Negro e dahi o horror á pacificação, que, entretanto, espalhava-
se, fora tentada por um vulgar ambicioso.

A política amazonense precisava desse individuo, porquanto, em qual-



quer situação da monarchia, e o mesmo succederá cora a Republica, conta-

Tam-se alli uns oito votos seguros de governistas inconscientes.

Fazer mal nesse terreno era perigoso e portanto a politica indigena,

celebre em ardis, entendia ferir o pacificador verdadeiro, atacando a insti-

tuição de que elle era director.

Dahi a guerra incessante, sem tréguas, que repercutia na assembléa e

que só não encontrava quem a animasse nos presidentes eiTectivos que, por
isso mesmo, quasi sempre se retiravam vilipendiados.

A assembléa provincial, então, era de uma audácia inqualificável.

Composta, era geral, de indivíduos pouco escrupulosos, salvo raras ex-
cepções, de todos os partidos, quando podiam tirar de tudo partido,

tinha vinganças verdadeiramente mesquinhas.
Imagine-se que o director do Museu ou qualquer outro funccionario se

manifestava, fallando contra ella. Longe de tirar um desforço, cora as

mesmas arraas, ia esse representante .S(Jie/'a«o da provinciaá assembléa eahi
propunha medidas injustas contra o Museu, procurando extinguir logares,

ameaçando fechar o estabelecimento e outras quejandas que poderiam
provocar gargalhadas, si não provocavam tédio.

A provinciado .Vmazonas conhece bem a veracidade do que ahi fica dito.

Citar exemplos seria em pura perda, porque os factos são de hontem ainda.

A politica era a mola real onde assentava todo o edifício de onde jorrava
o bem ou o mal sobro os habitantes daquella região digna de melhor sorte.

Não se admittia que alguém pudesse deixar de prestar culto a essa

deusa pervertida.

Como se sabe, dos estabelecimentos scientificos é varrida a politica como
elemento incompatível com estudos sérios

.

Os funcciouarios do Museu Botânico eram simples servidores do paiz e

um tanto rebeldes a esses prejuízos de aldeia. Pois bem. Sobre elles cahia
a maldição dos políticos, pelo grande crime de não ser nem um delles

eleitor.

Mais de uma vez sentiu-se essa influencia maléfica, manifestada em
desgostos, provocações, etc.

Demos a ultima nota sobre este capitulo, que com repugnância
escrevemos.

Na noite de 16 de maio de 1886 foi barbaramente assassinado na
capital do Amazonas o capitão Custodio Pires Garcia.

Apontado pela opinião, foi em pouco tempo preso respeitável negociante

deManáos.
Politico considerado, era bem de ver que a protecção seria levada até

ao encontro das disposições penaes, E, pois, tratou-se logo de acobertal-o

com a impunidade. O trabalho porém foi baldado, porque o laboratório do
Museu Botânico foi o logar de onde partiu a nota principal contra o

accusado, pois, em exame ahi feito, encontrou-se sempre sangue humano
em botinas que o mesmo accusado calçara na noite do crime.

Publicado o parecer que serviu de fundamento enérgico á pronuncia,

parecer que foi acceito por autoridade estrangeira, convinha destruil-o.

O esforço foi, entretanto, em vão, porque o accusado foi condemnado pelo

tribunal popular competente.



o (liivctor (liiMustui fizera, póde-se dizor só, esse exame e confeccionara

o relatório a respeito.

Ora, calcule-se como a politica dominanle devia encarar esse fiinccio-

nario ! Destruir o pariicer ? seria quasi impossível.

Mas existem iiidividnos para todas as occasiões e foi o chimico do

Museu t[Uii ciiegai-a, como vimos, muito posteriormente, incumbido de

refutar o traljallio.

Fel-o Pin poucas linhas, com uma peniiada, mas tão desastradamente

que o parecer não veio a publico e o accusado, em novo jury, não foi mais

feliz que no primeiro.

Conviniia, portanto, premiar o autor de tão esplendida peça e des-

gostar o (lo parecer primitivo.

Como? De modo simples.

A pretexto do economia, a 5 de julho de 1888, valendo-se da lei

11. 749 do 17 de maio de 1887, um vice-presidente, que acabava de

assumir desgraçadamente a administração, em 24 horas mandou mudar
o Museu que occupava 10 compartimentos, para tima sala do edifício

do Lyceu Amazonense, accresctmtandos ao castigo a separação do
estabelecimento em duas partes ; em museu e em laboratório, isto para

separar o botânico do chimico, já incompatibilisado por questões de serviço

publico, a que não prestava attenção o segundo pois em três annos de exer-

cício do cargo nem um sò trabalho apresentou, si não pareceres sobre gé-

neros alimenticos estrangeiros, que, talvez por conhecimento próprio, eram
todos bon^ pour la consommaUon

.

Para essa separação, o vice-presidente procurou valer-se da lei de 12

de agosto de 1834, que trata de reformas de repartições e não de creação de

novas, como de facto creou com o regulamento n. 65, de Ode julho

de 1888.

O Amazonas, nessa occasião, atravessava periodo critico de vida eco-

nómica. Pois assim mesmo onerado de compromissos, esse vice-presidente

mandou gastar quasi 40:000.'? com a mudança do Museu e do Asylo
Orphanologico, que passou para o edifício comprado expressamcnfe para
aquella insiiluição.

Para economisar 3:G00$, que a província annualmente pagava pelo

aluguel da casa em que funccionava o Asylo Orphanologico, gastou do
uma só vez 40:000$, que gastaria em mais de 10 annos.

Todo o plano, porém, era destruir o trabalho feito, desgostar o director

e obrigal-o a retirar- se.

Desejos sempre vãos

O director do Museu olhou sobranceiro por todas essas vinganças que o
não attingiam e continuou sua obra patriótica.

De 1883 a 1888 o Museu Botânico do Amazonas não soffreu grandes
modificações, a não ser esse golpe de morte, que ficou acima detalhadamente
descri pto.

Presidentes succediam a presidentes, todos cheios dos melhores dese-

jos, mas a espécie de politica local manietava-os, porque um favor ao

Museu poderia dar em resultado a negaçlo da lei de meios.
Foi oita a vida do Museu nesse periodo de tempo.
Como ficou dito, a administração Chaves ( 1886 ) não conseguira obter

orçamento

.
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Succedendo-lhe o general Conrado do Niemej^er, obteve não um, mas
dous orçamentos para 1887 e para 1888.

As condições do Museu melhoraram, pois nesses dous annos foram
votadas verbas para pagamento de um desenhista, dous serventes, um
porteiro, impressão da revista, excursões, expediente, etc., tudo no valor

de 28: 700$. Vide para isso as leis ns. 742 e 780, de 11 de maio e 25
de junho de 1887.

Foi, porém, sob essa administração que se votou, tendo recebido

sancção, a lei n. 749, de 17 de maio de 1887, que mandava transferir o

Asylo (Jrphanologico para o prédio occupado pelo Museu Botânico, pas-

sando este para um dos compartimentos do Lyceu.
Essa lei não teve um considerando, uma justificativa. Apreseiitara-a

um deputado, estrangeiro naturalisado, inimigo gratuito do director, o

qual só tinha o fito de fazer esse funccionario deixar a casa de que só occu-
pava um dos compartimentos dos fundos.

Mais : a não ser sanccioiíada essa lei , o presidente ficaria sem lei de meios

e convinha a todo transe pôr a faca aos peitos do administrador.

Em homenagem á justiça devemos, entretanto, declarar que nenhum
presidente serio, nem o próprio que sanccionou a lei, executaria esse pro-

ducto de ódio particular. Só mesmo um vice-presidente, sem nenhum escrú-

pulo e responsabilidade, se valeria dessa autorização legislativa, como se

valeu

.

O orçamento de 1887 que dava ao Museu meios de vida foi por uma sim-
ples portaria vice-presidencial falseado e a verba de 28:700$ diminuida
para 13:400$000. Era o Museu Botânico o joguete da politicagem.

O orçamento para 1889 não foi sanccionado. .\hi haviam sido dadas
verbas no valor de 24:900.$000.

O presidente Ur. Oliveira Machado conseguiu fazer passar a lei de

meios para aquelle anno. Mas já a verba do Museu havia sido diminuida
para 22:500$000.

Ao passo que se regateavam verbas mínimas, as leis orçamentarias vi-

nham cheias de gratificações, licenças por dous annos com vencimentos in-

tegraes, subscripções, concertos de escolas, igrejas, etc, tudo de uma im-
moralidade revoltante.

Não ha exaggero. Consulte-se a legislação e ver-se-ha a verdade do

asserto.

Finalmente, em 1890, o delegado do governo provisório da Republica

nada adiantou sobre meios de vida para o estabelecimento, embora estivesse

em seus intuitos dar ao Museu organização correcta e condigna. Chegou
mesmo a mandar vir da Europa material para uma typographia onde se

deveria imprimir a Reoista.

Entretanto, o resultado apparecia sempre. Assim é que, quando qualquer
poderia desanimar pelos successos occorridos, o director do Museu collo-

cou-o de novo no melhor pé, reorganizando as secções l)otanica, ethnogra-
phica e archeologica e, mais tarde, em 1889, o laboratório chimico, que
estava com o material quasi todo estragado, passou de novo para sua
direcção, terminado o prazo do profissional que dirigia aquelle gabinete.

Conseguiu ainda que os empregados do estabelecimento tivessem seus

vencimentos divididos em ordenado e gratificação, não conseguindo, porém,
que o regulamento n. 49, de 22 de janeiro tivesse inteira execução.

VOL. II iO
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A Republica proclamada a 15 de novembro de 1889 nao lhe deu, repe-

timos, maior vida, pois dalli rutirou o seu mais forte esteio, o seu director,

nomeado a 25 de março de 18'JO para o cargo de director do Jardim Botâ-

nico do Rio de Janeii'o, onde hoje ainda serve.

Sem elle, que seria da repartição que fundara e sustentara? Quem no

Amazonas o substituiria ? Certamente muitos se apresentariam candidatos

ao cargo, porquanto em Manàos não se procura em geral saber si se pôde

exercer um emprego, mas sim indaga-se quanto rende.

A este respeito nos hão de permittir uma nota alegre, para exemplo do

que affirmamos.

Apresentou-se uma occasião em 1884 um individuo muito protegido

ao director do Museu, pedindo o logar de secretario da repartição.

— Mas o senhor que habilitações tem para o cargo ? perguntou-lhe

aquelle funccionario

.

— Posso escrever
— Escrever só, não serve ; imagine que mando o senhor fazer um officio

em francez, inglez, etc. . . . Sabe que o Museu tem grandes relações com o

estrangeiro. . .

.

— Sim ; mas isso o senhor pôde fazer, replicou o candidato. ... Eu peço

o logar, porque o ordenado me serve. . .

.

Como este, milhares vivem no Amazonas. Não lia por esta cartilha o

capitão Augusto XimenoVilleroy, 1° governador, porquanto, retirando do

Museu o seu director, foi a repartição extincta, como se evidencia da se-

guinte portaria, de 25 de abril de 1890:

« O Governador do Estado do Amazonas, tendo em vista o decreto n. 42

desta data, que extinguiu o Museu Botânico, resolve dispensar o cidadão

João Barboza Rodrigues de director e o cidadão Philadelpho Camillo Pessoa

de porteiro do mesmo Museu.
O Governador aproveita esta occasião para agradecer ao cidadão João

Barboza Rodrigues os eminentes serviços que prestou á Pátria enriquecendo

a sciencia com colossaes trabalhos sobre a flora indígena. Seus vastos

trabalhos sobre as Orchidèas attestam que este judicioso investigador è o

legitimo herdeiro do laborioso Martins,

O Governador lembra ainda as interessantes pesquizas sobre os habitan-

tes primitivos da America, e especialmente do Brazil, como um dos títulos

de benemerência do infatigável Brazileiro ; e ao despedir-se de tão digno

cidadão felicita-o pela elevada prova de apreço com que o distinguiu o Go-
verno Provisório. »

A despeza com o Museu Botânico do Amazonas, de 1883 a junho de

1888, foi de 108:714$726 assim distribuídos :

1883—84 45:219$968
1884—85 8:527$724
1885—86 14:047,$115

1886—87 27:846$988
2° semestre de 1887 8:265$611
1888 (ate junho) 4:807$320

108:714$726
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Títulos de despeza :

Alugue], compra e coneer tos de casa 37:477$674
Moveis e utensílios 3:591 $880
Agua, luz, expediente 1:44S$178
Laboratório e gabinete botânico e photographico

.

ll:922.i;G34

Diversas despezas 46ii;200

Pessoal. 54:227.s860

108:7148726

A despeza com o pessoal e expediente rednz-se á média annual de

13:930$634 (!!), porquanto todas as outras realizadas com a acquisiçuo do

prédio, concertos, conservação, laboratório, são de 55:722$538. Está
assignada essa discriminação de despezas pelo cidadão Luiz Rodolpho Caval-
canti de Albuquerque, inspector da thesouraria de fazenda do Ama-
zonas .

Este documento é baseado n'outro, oificialmente fornecido pelo tlie-

souro provincial ao mesmo Sr. Cavalcanti, em que detalhadamente se dão
todas as despe/as por exercícios, sendo assignado pelo escripturario Ber-
nardo Sizenando de Souza Cruz e rubricado pelo inspector Marães.

IV

Eis em traços rápidos, porém verdadeiros, o que foi o Museu Botânico

do Amazonas durante sete annos de existência.

Foi, sem duvida, uma tentativa coroada do melhor êxito e isso pro-
va-se rememorando trabalhos que, em quaesquer épocas, attestarão que
dalli se poderiam esperar as mais interessantes investigações.

Tratemos de cada um por ordem chronologica.

.A primeira c a Pacificação dos Krichanãs, publicada em 1885, repo-

sitório de conhecimentos sobre essa tribu temivel, soberana no Rio Negro.
O ministério da agricultura não duvidou em mandar publicar nas oíBcinas

da Imprensa Nacional esse trabalho cuja leitura a todos interessa.

Depois veiu a Relação dos prodiiclos enviados para a Exposição de
Berlin, folheto puljlicado em 1886. Ahi se encontram devida e scienti-

ficamente classificados vegetaes diversos do Amazonas, úteis sob o ponto de

vista da medicina, das artes, das industrias, etc. Esse catalogo, queda
noticia de grande numero de productos do valle amazonico, foi publi-

cado, em allemão, no catalogo geral daquelle certamen industrial.

O Tamahiiar:' (1887), espécies novas da familia dos Ternstroomiaceas,

grande folheto com descripção botânica, histórico, usos, etc. desse vegetal

utilíssimo que nem botanicamente estava determinado.
A Vellosia (1888), revista do Museu, dous volumes com descrípções

minuciosas de plantas novas amazonenses, estudos de paleontologia, archeo-
logia, etc. Esse trabalho foi reeditado, como se vê do volume que o

leitor tem em mãos. Na reedição foram incluídos muitos outros vegetaes
novos, estudos sobre uma tartaruga fóssil colossal e sobre um jacaré
também fóssil, de grandes proporções.



o Mni/raknl;/ (1SS'J), estudo solin; a ni![)hritf'. a peflra das Amazonas,
sobre a (jual tantas controvérsias se hão levantailo.

A Porandaba amazonense {18'.^]), prando volunic impresso pela Bi-

b'.ii)thi;ca Nacional d(> liio do Janeiro, ccliei-ção dií trabalhos inteiramente

novos, taes como lendas do Knrupira. do Yuruparij, contos botânicos,

astronómicos, zoológicos, cantigas, etc.

O catalogo de plantas (ineilifo) e o de objectos da secção etlinograpliiea,

adiante publicado, constituem ainda subsidio para seavaliar do valor da in-

stituição oxtincta.

Junt m--;o a ossa relação pequenos f(.)llietos sobre plantas novas, artigos

de jornaes snlire historia natural e um vocabulário completo da lingua tupy
e mais de 20 de dilTerente^ dialectos (inédito) e ver-se-ha que, em sete annos
de trabalho, o resultado :'• realmente surprehendente.

Não se diga que se descurava o estabelecimento unicamente para apre-
sentar as publicaçõi^s acima, porque eram resullados do tivibalbo do mesmo
Museu, baseados nos documentos que nelle existiam.

Além disso, cm quaesquer Tq^ocas o Museu Botânico do Amazonas
enconti'ava-se em plena actividade, e isso o attestam naturalistas que por
alli passaram e que sobre o estabelecimento se enunciaram.

Diz, por exemplo, o grande e notável Frank Vincent á pag. 3G2
do seu livro Around and oboitl South America:

« I thea turned to tlie right, and upon high ground, commanding
good vie\vs of the liio Negro and the citj, I found the Boíanical Museiim

of Amazonas. The building is a handsome two-story structure, faced

Avith tiles, witli two -wings, thoonelobeled Miiseo, VnQoihev Laboratório.

It is a sort of general selection ofthe product of nature and man in

Amazonas—a vast province of eight hundred thousand square miles, but
with a population of only sixtj thousand inhabitants. The first or

ground floor is devoted to a herbariura, a chemical laboratory, and
draughting and photographic rooms. Upstairs are a library of works
upon Brasil, and a very completo ethnographical collection, whicli relates

to the Indian tribe of this great province, and illustrates in a very
interesting manner their clothes, domestic utensils, weapons, ornaments,
implemonts of the cliase, etc.

The collection number some three thousand specimens, and I was
shown a complete manuscript catalogue, which was expected soon to be

published (1). The director of the mnseum is the famous Brasilian

Bota:iist, ethnographer, and explorer, Dr. .1. Barboza Rodrigues, from
whom 1 recoived much kindly attention. Dr. Rodrigues is Avidely

known, aniong botanists, for his discovery of more tlian one hundred
varieties of palms and five hundred and fifty of orchids, having made
these two families of interesting and beautiful plants his specialties.

Tiiedoctor is very expert witli pencil and water-colors, and showed
me a score of great fólios full of sp'endid pictures of the various palms
and orchids which he has discovered. He has pub'ished a large number
of leanied monogi^aphs upon the ethnograpliy, arcluelogy, and philology
ofthe Indian tribes. »

(1) Como vè o leitor, éo cat;ilo^'0 ag-oi-a publicado neste volume.



Ainda o Sr. Mareei Moiinier diz à pag. 42.'J do seu trabalho Bes Andes
mi Pará

:

« L'liistoiro, qui pliis est, no fouriiira roccasion de reudre hommage
á Ia courag-euse initiative d'iiu lionimo dout le Brésil, et notainment la

proviace des Ainazoiies, on droit d'ètre fiers, d'uu savaut naturaliste, M.
João Barboza Rodrigues, le pacificateur des luliens Crichanas. »

Depois de fallar da pacificação dessa tribu, accrescenta à pag. 425 :

« Les collections rapportées de ces expedilions par le naturaliste at-

testent chez ses élèves une faculte (rassiniilatiou, une bonue volontè sur-

prenantes. Rien d"intéressant comme son musèe érigè par le gouvernenient

en établissement de rE'tat, et dout il a bien voulu me faire les honneurs
avec une partaite courtoisie. Je conserverai de Thomine et de Toeuvre un
souvenir ineflaçable. »

A própria imprensa local, por vezes apaixonada, teuilo por guias este ou

aquelle individuo, teve em muitas occasiões de curvar-se ante os factos

que appareciaiu e a 29 de julho de 1SS6, por todos os seus órgãos de

publicidade rendeu as mais justas homenagens ao Museu Botânico

que levara a efteito na província uma bidlis^ima exposição de historia do
Amazonas.

Leiamos alguns conceitos dessa imprensa.

Diz o Coimnerc/O do Amazonas :

« A grandeza dos povos atfere-se em geral pelos progressos realizados

nos certaniens onde se exhibem productos ou resultados dos ramos vários

e complexos do saber humano.
Uma exposição, em sua linguagem muda, é o mais solemne testemunho

de actividade e os que a realizam obreiros que encarnam o trabalho, o

pensamento, a luz, em formas materiaes e os mostram aos espíritos ávidos

de conhecimentos diversos.

Póde-se dizer que a mais alevantada conquista para o génio das po-

pulações modernas c a realização dessas festas da intelligencia que indicam

eloquente e fervoroso culto á civilisação que constantemente rompe cadeias

anachronicas e desvencilha-se de moldes atrazados para apresentar-se

cercada de cortejo imponente doidéas sSs e generosas.

Acceitando razões de ordem subida que fazem-nos encarar as ex-
posições por essa forma, rejubilarao-nos com a festa que no dia de hoje

realiza o Museu Botânico desta capital.

Por sua natureza muito particularmente característica, a exposição do

Museu é um aco:itecimento na província do Amazonas.
Procurando reunir documentos, mappas, manuscriptos, livros, moedas,

quadros, jornaes, etc, relativos à historia geral e particular da província,

o director desse estabelecimento conseguiu vencer indifferenças e obstá-

culos, inaugurando na província a primeira exposição desse género, cujo

interesse deixamos á apreciação criteriosa (Ls nossos leitores.

Não é uma festa em que a vista tenha o bastante para sentir-se ferida

agradavelmente.
Não é daquellas onde a retina enxerga impressões duradouras e fixas,

mas, por isso mesmo que a apparencia não apresenta motivos para emoções
de momento, é daquellas que faliam ao entendimento, porque documen-
tos liist()rícos da vida de um povo, reunidos em uma dada occasíão,

faliam bastante alto aos que procuram estudar a índole, costumes, modos
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de vida desse mesmo povo, cuja historia é por vezes ignorada. Ahi está a

importância primordial da festa de hoje. »

Do Paiz, da capital do Amazonas :

« A exposição do nosso Museu Botânico, podemos assegurar, è um acon-

tecimento eloquente e importantíssimo para a província do Amazonas porque

ella vem patentear ao mundo inteiro c especialmente ao Brazil, nossa que-

rida pátria, que os habitantes desta parte integrante do seu immenso terri-

tório procuram caminhar na senda do progresso eda civilisaçao, em busca

da luz e das grandes conquistas da intelligencia sobre a matéria.

Pela visita que tivemos o prazer de fazer ao estabelecimento em ex-

posiçcão, sobram-nos razões para comprimentar aos illustres Drs. Barboza

Rodrigues e Campos Porto, dignos director e secretario do estabele-

cimento, pelos relevantes serviços que lhe hão prestado.

Com o mais vivo interesse percorremos todas as salas do Museu e em
todas observámos o mais escrupuloso cuidado da parte dos mesmos ca-

valheiros, quer na escolha, natureza e distribuição dos objectos expostos,

quer no arranjo externo das salas. Tudo indica grande trabalho, per-

severança e verdadeira illustração do director e seu secretario. »

Da Gazela de Mandos :

« Hoje realiza-se pela primeira vez nesta provinda a exposição de pro-

ductos naturaes e manufacturados do Amazonas no Museu Botânico.

Mais uma gloria para esta vasta região, por ver que os seus productos,

quer indígenas, quer acclimados, vão sendo vantajosamente conhecidos pelo

publico daqui e de fora.

Estes brilhantes resultados, que, não estando ao alcance de todos, vão

entretanto levando de vencida os obstáculos inconscientes dos inentendidos,

por força natural da ordem das cousas, são todos inquestionavelmente de-

vidos á boa vontade, á dedicação, ao sacerdócio do homem que por idéa,

por Índole, por vocação , se tem sacrificado pelo progresso o engrandeci-

mento desta terra privilegiada pela Providencia.

O Sr. Dr. Barboza Rodrigues, poderosamente auxiliado pelo seu se-

cretario Dr. Campos Porto, no meio do indifferentismo de muitos, próprio

de ignorantes, ha de sempre ouvir, ao menos, uma voz que proclame os

seus relevantes serviços, a da verdade. »

Ainda do Pãiz

:

« Não è, sem duvida, pelo gosto ou habito de elogiar o nem èesse o nosso

programma na impi-ensa, que tecemos alguns encómios ao director do

nosso Museu Botânico, porquanto temos razão de sobra e motivos poderosos

para assim procedermos.
Os bons serviços quês. s. está prestando á província como director

daquelle estabelecimento, coadjuvado pelo seu secretario, o illustrado Sr.

Dr. Campos Porto, merecem ser registrados e devidamente apreciados;

por isso está a redacção do Paiz no seu direito e satisfaz a uma justa exi-

gência social, tornando públicos aquelles serviços.

A exposição annual do Museu Botânico desta província
,
que hoje

se realiza, é um acontecimento bem significativo e que mostra o estado em
que se acha aquelle estabelecimento.

Nelle verá o publico que o visitar importantes estudos e ricas
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coUecções sobre a nos-ia flora, sobre historia natural, ethuographia,

collecções de niappas, jornaes publicados na província, livros utilissimos e

raros, de moedas brazileiras desde 1G21, finalmente as salas do estabeleci-

mento, alim de estarem perfeita e elegantemente preparadas, offerecem ao
espectador os mais variados objectos de curiosidade e de estudo

.

O laboratório chimico occupa também um logar saliente nesta ex-
posição, digna por todos os sentidos de ser concorrida e visitada por

todos.

Com a visita, que fizer o publico hoje ao nosso Museu Botânico, terá

occasião de ver que o que aqui dizemos sobre o que nelle ha digno de toda

a admiração, não é mais que uma ligeira noticia que damos do seu estado,

porque, de facto está muito acima da succinta apreciação que fazemos
aqui.»

O Governo Imperial, por occasião dessa exposição, mandou que o

Presidente louvasse o director, o que se fez com o seguinte officio

:

« Ministério dos Negócios da Agricultura, Commercio e Obras Pu-
blicas. Directoria Central, 1" Secção, N. ^18. Rio de Janeiro, 18 de
agosto de 1886. Illm. e Exm. Sr.— Sua Magestade o Imperador, a cujo

alto conhecimento tive a honra de levar o telegramma de V. Ex. que
me foi transmittido pela presidência da provincia do Maranhão, relativo â

exposição com que foi solemnisado, no I\Iuseu Botânico de Manáos, o

anniversario de S. A. Imperial a Senhora Princeza D. Isabel, soube com
prazer que a referida exposição poz à nota o desenvolvimento que ha
tido aquelle útil estabelecimento, o qual muito deve concorrer para tornar

conhecidas a flora Amazonense e as propriedades de seus productos para
usos e applicação industriaes. O que V. Ex. communicará ao director

do Museu Botânico de Manáos, louvando-o em nome do Governo Imperial

pelo concurso que tem prestado, no desempenho do mesmo cargo, para
o progresso do estabelecimento. Deus Guarde a V. Ex.— António da
Silva Prado.— Sr. Presidente da Provincia do Amazonas.»

Jornaes de todo o império e hoje os da Republica, revistas nacionaes e

estrangeiras, relatórios das administrações de ambos os partidos em que
se dividia a opinião, todos são accordes em merecidos louvores ao estabe-

lecimento, que, em região remota, dava tão bons exemplos a imitar e

indicava tão seguro caminho a seguir.

Só a politica procurava entorpecer-lhe a marcha gloriosa. Soem nome
delia a astúcia se desenvolvia. Mas que tristeza sentirão aquelles que, lendo

esse trabalho, se certificarem de que esses adversários só trabalhavam
contra si, porquanto procuravam destruir o elemento mais firme para

tornar a provincia conhecida do estrangeiro !

Foi-lhes, porém, negativo o resultado, porque seus esforços tiveram de

ceder perante a pertinácia e força de vontade de quem nasceu para lutar e

tem para a luta sempre disposições.

O Estado do Amazonas, entretanto, é campo vastíssimo para investiga-

ções dos naturalistas.

Em época não muito remota alli se erguerá de novo o que hontem foi

extincto e então os homens, mais compenetrados do valor de taes institui-

ções, certamente procurarão desbravar o caminho e não oppôr óbices a taes

commettimentos.
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A geração nova, ao ler estas paginas despretenciosas, aprenderá a saber

vencer e, animada por tantos exemplos aqui apontados, chegará facilmente

a conquistar para a sciencia o verdadeiro posto de honra, mão grado

quaesqiier interesses inconfessáveis.

jf. Campos fporlo,

18í}i ex-^ec^í;tal•Io do mttsmo Museu,



DESCRIPCÂO DO MUSEU

Pelo artigo anterior, do ex.-secretario do Museu, vimos coiao estava

organizado e o que foi esse estabelecimento em sua primeira phaso.

Vejamos, portanto, como se achava a instituição depois da época em
que se procurou extinguil-a.

Depois de feita brutalmente a mudança do Museu, conseguiu esse esta-

belecimento, á chegada do presidente effectivo Dr. Cardozo de Andrade,
obter maior extensão de edifício para installar as collecções que se

achavam , em pilhas, em uma sala escura, cuja entrada se fazia pelo ícater-

closct. Reorganizado, o Museu occupou o lado esquerdo e parte do anterior

do bello palacete construído paraLyceu, dispondo, portanto, de seis salas

e duas largas e extensas varandas envidi'açadas, com uma entrada nobre.

A sala principal, a da frente, foi occupada pela directoria e bibliotheca,

esta composta de obras sobre botânica, chimica, zoologia, geologia e pale-

ontologia, acondicionadas em elegantes armários. Ahi celebrava suas

sessões a Sociedade de geographia do Amazonas.
A sala da entrada era occupada pela secretaria e communicava com a

da directoria e com a da secção archeologica.

Esta ultima era espaçosa e ahi se encontravam, em armários e sobre

mesas, urnas mortuárias, vasos e fragmentos de louça antiga, tendo nas

quatro paredes trophéos de flechas e vestuários do tribus peruanas.

Soljre os armários viam -se craneos de Índios selvagens e no centro um
enorme kamu/y dos Tikunas, próprio para o kachiry e adquirido pelo

director no rio Javary. Sobre outra mesa viam -se as amostras da colossal

tartaruga— Emys macrococcigi/ana e do Purusaurus, o gigante dos

Saurios.

Dessa sala passava-se para a da secçSo ethnographica, cujas paredes

achavam-se encobertas por armários em que, dispostos por tribus, viam-se
artefactos indígenas de pennas, palha, fibras, etc, ficando em trophéos, aos

lados, arcos, sarabatanas, kuidarus, kurabys, murukus, remos, etc. Sobre
os armários encontravam-se trophéos com frechas dos Índios Krichanás,

pacificados pelo director do Museu. No centro da sala notavam-se duas
ubãs de madeira dos indios Pomarys o Uaupés.

Ainda ahi viam-se objectos de uso domestico, de caça, guerra,
pesca, etc.

Seguia-se a esta a sala da secção botânica, occupada por oito elegantes

e grandes armários com 100 latas pintadas de verde, contendo o herbario

naturalmente disposto por famílias. Cada armário encerrava uma das quatro
grandes subclasses de De Candolle. A cada uma dessas divisões correspon-

T. II. 11
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(lia uma vitrina onde, om vidros, frascos e caixas, estavam os productos

uaturaes das fiunilias, como: óleos, seivas, resinas, leites, fructos, fibras,

etc. Em logar ajiropriado encontravam-se um barómetro aneróide, um
de Fortin, thermomotros e hygrometros.

O centro da sala era occupado por duas extensas mesas, para o estudo

das plantas e por uma menor para o traballio de escripta. Em mesa
especial para micrographia estavam um microscópio, grande modelo de

Nachet, e lentes montadas com os instrumentos e reagentes necessários

para trabalhos biológicos.

Seguia-se uma outra sala, propriamente de trabalhos, onde, no centro,

havia duas mesas para limpeza de herbario e nas quaes se guardavam as

prensas, caixas de herborisação, papeis de seccar plantas, armas, etc.

Todas essas saias deitavam portas para uma grande varanda envidra-

çada de um lado, que fechava em pateo. Ahi se encontravam amostras de

madeiras em toros. Pelas paredes ainda se encontravam objectos indígenas,

como: redes, frechas, occupando o centro grandes uljàs de casca deyutahy,
dos Índios Ipurinãs, outras abortas a fogo, outras de paxiuba barriguda

(Ir/ar/ea veidrico.sa Mart.) dos indios Mayorunas. A varanda do fundo

servia de deposito.

No pavimento inferior ficava o laboratório (').

Compunha-se este de 3 grandes salas, de um pequeno corredor e de
um quarto preparado para camará escura, tendo ainda um grande vão que
servia de deposito.

A primeira sala continha dous grandes armários, em um dos quaes

encontravam-so dispostos as cuvetas, cadinhos, objectos de platina, etc.

Em outro os objectos pequenos de vidro e crystal, como tulios de Liebig,

tubos para absorver o acido carbónico, tubos de ensaio, biortcs inglezas e

de Gay Lussac, garrafas graduadas, pipetas, etc. Ligavam-se esses dous

armários por duas prateleiras sobre as quaes estavam arrumados diversos

apparelhose instrumentos, como apparelhos de deslocação de Guibourt,
de Gerhard, de Payen, banho de ar de Stein, etc. Em uma das paredes late-

raes havia um armário que continha os livros mais necessários e os reagentes

de uso diário. Em três grandes mesas ao centro viam-se sacharimetros,

spectroscopios e Ijalanças de precisSo. Entre estas existiam as seguintes :

aerothermica de Dallcan, Trebuchet, sensível a meia milligramma, hydro-
statica, de duas cohimnas, pesando de meia milligramma a 500 grammas.
Em um dos lados via-se o apparelho de Celi para estudo da electricidade

nas plantas. Aos lados desta duas bancas com pi-ensas para expressão e em
um canto uma grande machina para cortar e pulverisar raizes. Nos inter-

vallos, pelo chão, viam-se diversos fornos de ar e de reverbero para ana-
lyses mineraes. Para os trabalhosa noite, quatro grandes arandelas illu-

ininavam esta sala. A segunda sala tinha encostados às paredes lateraes e

dos fundos armários envidraçados em que se encontrava o vasilhame de
porcellana, vidro e crystal de todas as dimensões, taes como: nacellas,

desecadores, crystallisadores, capsulas, cadinhos, retortas, balões,

frascos de Durand, funis, campanulas, copos graduados, lâmpadas, gràes,

O Depois da retirada do chimico, ao tomar eu posse do laboratório que, por lei.

foi annexado ao museu, achei todo o material estragado, enferrujado e tudo em incrível
desordem. Isso consta de officio que dirigi á Presidência.
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fiolos, vasos para filtrações, etc. Outros armários continham em frascos de
vidro e terra-cotta os reagentes em ordem e divisões próprias, os prepara-

dos de soda, potassa, magnesia, ammoaia, feri'o, cobre, prata, etc. Sobre
uma prateleira encontravam-se duas balanças de Roberval e uma estufa

deWeisneg. Sobre esta, em um cabide especial, acliavam-se os refrige-

rantes de vidros de varias dimensões.

Entre uma janella e uma porta ficava uma grande cuba de agua,
forrada de chumbo, com o competente escoador. No centro da salaachava-
se uma grande mesa para trabalho, com os respectivos bancos. Ahi se

viam os sustentáculos (supports), de varias dimensões e feitios, de madeira e

de ferro com seus pertences
;
por sobre a janella um grande armario-mesa,

com balões, funis e co;ios de experiência. Essa peça tinha grandes gavetas
para guardar rolhas de cortiça o borracha, tubos de borracha, pinças va-
riadas, thermometros, areometros, densímetros, pesa-acidos, etc.

A essa sala seguia-se o deposito em que se guardavam garrafões de

acido sulphurico, chlorydrico, azotico, etc, assim como latas e frascos de

ether, chloroformio, etc.

No corredor ficava a niachina Carr ' para fabricação de gelo e um cabide

para deposito de tubos de vidro. Esse corredor communicava-se com a

camará escura destinada a trabalhos photographicos e diversas analjses.

Ahi existia uma cuba d'agua com a competente torneira, uma mesa para
trabalho e um armário com os reagentes necessários e vasilhame especial

.

A camará era illuminada durante o dia por uma pequena janella de luz

rubim, e durante a noite por uma grande lanterna de Carbut.

Na terceira sala estava a cage vilrre, pava. trabalhos com substancias

toxicas, de 4 metros de comprimento, com três portas de correr, e a forja,

com todos os accessorios. A um canto uma grande cuba com esgotador,

forrada de chumbo, para lavagens, sobre a qual estavam dispostos, em ca-

bido especial, serpentinas e refrigerantes de vidro de varias dimensões.

Entre esta cuba e a cage vitrée ficava uma grande mesa - armário,
de trabalho, com gavetas. Uma bem disposta combinação de tubos de

borracha conduzia agua para trabalhos na cage vitrée, e o gaz canalisado

pelo pavimento e com o auxilio de tubos de borracha e tubos de Bunsen e

Berzelius, de vários modelos, deixava que em qualquer mesa se traba-

lhasse â vontade.

O laboratório tinha todos os utensílios e vasilhames necessários e um
grande numero de apparelhos montados além do material próprio para
montar os que fossem se tornando necessários. Um grande espaço nos
fundos das salas servia para deposito de garrafões, latas, frascos e

reagentes de sobresalente.

Occupavam, pois, o Museu e o Laboratório oito grandes salas e duas
extensas varandas. A secção ethnographica continha 1260 objectos, a bo-

tânica mais de 10.000 specimens e a chimica mais de 500 objectos.





EXPLICAÇÃO DA ESTAMPA DO LABORATÓRIO

A..— Sala das balanças.

a.— Estante de livros, tendo inferiormente sobre o solo frascos do chloroformio
e de acido carbolico.

b. 1.— Mesa para escripta.

b. 2.— Mesa com balança hydrostatica, grande modelo ; uma outra com força
de 500 grs. e sensível a 1 millig.; um saccharimetro e nm microscópio,
grande modelo de Nachet.

b. 3.— Mesa com balança de analyses de Goucha e Maurice Thierry ; uma
outra de ensaios, outra aerotliermica de Dalicin e um spactroscopio.

c. 1.— Armário envidraçado contendo alcalis e, em uma divisão especial,
capsulas, provetes, spatulas, fios de platina, etc.

c. 2.— Armário envidraçado contendo balões, tubos para distillações fraccio-
nadas, ditos para absorver o acido carbónico, ditos de Liebig.

d.— Apparelhode Celi para electricidades das plantas.
e.— Prensas para expressão de suecos vegetaes.
/.— Grande cortador e pulverisador de raizes.

(/.— Divereos fornos.

h.— Frascos com ácidos acético glacial e chlorydrico.
«.— Cadeiras.
/(.— Prateleiras contendo um elaiometro, lactometro, grilles de analyses,

gazometro de Regnault, apparelho de Kipp, de deslocamento de Gui-
bourt, de Payen, de Gerhard, de Berjot, de Masure, de Lehosing, de
dosagem de ácidos carbónico, phosphorico, nicotina, etc, de analyses
de terras, assucar, sebos, óleos, hydrotimetro, quiniraetro, cubas,
fornos, etc.

B.— Sala para preparações.

a.— Mesa grande com gaveta.
b.— Armário com seis divisões, três superiores e três inferiores, em que se viam

balões, funis, retortas, copos graduados, campanulas, frascos de Wolf,
recipientes florentinos, torneiras de vidro, christallisadores. provetes,
tiolos, colheres, spatulas, capsul;\s de porcellana, cadinhos, nacellas, gráes,
etc.

c.— Mesa-armario com três gavetas e três divisões. Nas gavetas existiam
thermometros, pesa ácidos, densímetros, alcoometros, papeis de filtro,

pinças e rolhas de borracha e cortiça . Nas divisões encontravam-se balões,

tiolos e matrazes, funis grandes e vasos para filtrações. Sobre esta mesa
encontravara-se reunidos bicos de gaz portáteis de Bunsen, pedaes para
funis e outros para difterentes misteres.

d.— Prateleira com duas balanç,\s de Roberval, uma estufe de Wisneg e infe-

riormente frascos com preparados de soda, ácidos sulfúrico, chlorydrico,

etc. Sobre essa prateleira via-se um cabide com refrigerantes e serpen-
tinas de vidro.

e.— Armário com quatro divisões contendo reagentes d« soda, potassa ammonia,
ferro, cobro, chumbo, etc.

f.— Grandes frascos com reagentes.

g.— Armário com reagentes.
h.— Bimcos altos para trabalho.
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t.— Cadeiras.
j.— Cuba d'agua cora bica e esffotador.

h.— Alambique do Savalle.

l.— Peneiras do seda e de arame.

O.— Sala de traballio.

a.— Mesa com gaveta, sobre a qual via-se uma grande caixa de reagentes.

b.— Mesa-armario com gavetas contendo cuba d'agua, e grandes vasos para
recebimento d'agua distillada.

c.— Armario-mesa para trabalho. Abi se viam três bicos de gaz e lateralmente
dous tubos com torneiras para levar agua á cuijc viirce.

d.— Prateleiras com reagentes,
rt.— Frascos com ether e diversos ácidos.

f.
— Cagc viírce, com tres desprendedores de vapor, bicos de gaz, fnrnos, banhos-

maria, banhos de areia, de ar, etc. Sobre a ca^c iiavia um logar para
deposito de substancias vegetaes-

//.— Alambique.
h.— Forja,
t.— Cadeiras.

j.— Banco alto.
/:.— Machina para fabricação de gelo.

l.— Cuba para lavagem de utensilios.

D.— Camará escura.

a.— Mesa.
6.— Armário com cuvetas de vidro, porcellana e caoutchout e o necessário para

trabalhos ^hotograpliicos.

c.— Mesa com esgotador, lanterna de Carbuts.
d.— Cuba d'agua com bica.

c— Tubos e baguetes de vidro branco o verde.
A' entrada da camará havia um apparelho para distillação no vácuo.

E.— Grande deposito, onde se encontravam reservas de ácidos, etheres e outras
substancias em garrafões ou barricas.

Z.— Gazometro.



CATALOGO
DA

Secção etliiiopÉa e arclieolOEica Jo Museu Botaio io Ainazoiías

AR3IARI0 N. 1

A-tlornos usua.es, festivos, etc.

Ahnnijatai-e em forma de resplandor, leito de peuuas de papagaio
(psitacus sp.) adaptado a um duplo tecido de palha de uarumá
(maratitlm sp.) com tres peiínas vermelhas de cauda de arara
(ara macaw), dispostas como braços de cruz. Pertence a uma
das tribus que liabitam o rio Jurua, attluente da margem direita

do Solimões: kalukinas, karinaJitiàs, kachiiia/iuós ma/niàs, ou á
vulgarmente conhecida pela denominação de porcos, por fazer
grande criação desses animaes. Esto ornato foi comprado pelo
Director do Museu, que não pode obter informações exactas so-
bre a tribu a que pertence.

Grande akarujatare de pennas amarellas, de cauda de ,'/a/)i'< (cassicus

cristatus), tecidos na base com rios de hurauá (bromelia sp.),

cobertos de cerol . Tem dispostas em cruz tres longas pennas
de cauda de arara, uma, superior azul, duas, lateraes, verme-
lhas. Pertence a uma das tribus indicadas no ornato n. 1

.

Akangatare de pennas d'aza de garça (ardea candidissimaj tecidos
na base por rios de huravà em cerol . Mesma procedência.

Akanrjatare de pennas amarellas da parte inferior da aza de arara
canindê (ara arauna), tecidos em um circulo de cipó. Mesma
procedência.

Grande akangatare de pennas azuos de cauda de arara (ara hyacinihi-
nusj, dispostas em resplaudor, sendo as da parte anterior
maiores, diminuindo as outras gradualmente para a parte
posterior. Mesma procedência.

Tanga com a mesma forma do akangatare n. 5., porém muito menor
e de pennas d'aza de arara canindé. Mesma procedência.

Tanga (mankaby) ou saia de festa de longas fibras de grelo de me-
ritij (mauritia fiexuos<(), desfiado, usada pelos Índios Ipurinás, do
rio Punis, affluente da margem direita do Solimões. Dimensões
O-o.TOXO^õO. Offerta de Manoel Urbano da Encarnação.
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8 1 Tanga de flos de algodão (ffossypium sp.) torcirlo, piotada d ; urukú
(bixa orellana), usada polas mulhores datribudos Pornarys, do
rio Punis. Dimensões C^SOXO^.IS. Offerta de Manoel Urbano
da líncarnação.

9 Tanga (dacluj) do oolirir as partes genitaes do homem, feita de cor-
dões de algodão branco, ligados superiormente a um pequeno
cylindro do madeira col locado horisontalmente apparentando
pouco mais ou monos a lórma de um grande bigode e pêra (ca-

vaif/mc). Os lios lateraes cobrem os testículos e o central o
penis. Ksta curiosa veste ò usada pelos in lios Pornarys. 6
também pelos ApuriwU., do rio Funis. Dimensão 0'°,10. Offerta
de Manoel Urbano da líncarnação.

10 1 Akanr/aiare simples de um circulo do um curioso tecido de uarum.'',

tendo pendente de um íio de tu/mm (astrocaryum vulqare) um
marahá de concha bivalve (nnodonles) ligadas em pares do mesmo
individuo. Índios Balimis, do rio .lutaliy, allluentes da margem
direita do Solimões. Offerta de Manoel Urbano da Eneirnação.

11 1 Delicado o caprichoso collar de múltiplos lios de contas feitas de con-
chas do um mollusco do género lielU, reduzidos a pequenos cír-

culos do O"' ,003 do diâmetro, perfurados e passados em lios de
algodão, todas de igual o exacta dimensão, tendo pendentes para
a parte posterior quatro lios das mesmas contas com as extre-
midades mimidas de duas borlas de pennas do uro[)yí,''io de tu-

cano (r/iamphnslus toco) e dous marahá^ de condias do uioUusco
acima, cortadas transversalmente, destruídas as ilivisões inter-

nas, a deixar unicamente a parle superior espiralada, o que
dá-lhe a forma de campainha, a que serve de badalo uma conta

grande de loura azul. E' usado pelos índios Kanamarys, do rio

Trauaká, alUuente do Juruá. Torna-se curioso este ornato pelo

arranjo das contas, que são coUocadas gradativamente (por

nuance!!) do branco ao cinzento azulado. OíTerta do commendador
Guilherme José Moreira.

12 1 Duplo collar superposto um ao outro: o superior formado de dentes
incisivos de hoatà. (atelles paniscus), perfurados na base, unidos

uns aos outros o ligados por tios de algodão torcidos, pintado do
unicà ; o inferior composto de 10 caninos de onça (felis sp.) dis-

postos naturalmente, correspondendo os da maxilla direita do
animal para o lado direito do collar e os da esquerda para o

esquerdo. As pontas deste collar compõem-se de diversos tios de
algodão torcidos, cujas extremidades são ornadas de pennas de
arara e de um marakã feito de pequenas unhas. Índios Kana-
marys. Offerta do conmiendador Guilherme .losé Moreira.

13 1 Collar semelhante aoden. 12, porém com a parte superior de uma
dupla fileira de incisivos de koatii, sem ornatos nas pontas. Índios

Kanamarys. Offerta do commendador Guilherme José Moreira.

14 2 Collares de uma eniiada de dentes incisivos caninos e mollares de

macacos dos géneros cebiis e caltitrix, intercalados de sementes
pretas de pxkd (scissits sp.). índios Parintintins, do rio Ma-
deira. Offerta do capitão Deodato Gomes da Fonseca.

15 1 Collar de dous pares de caninos de onça e um par de mollares, dis-

postos equidistantemente, perfurados e ligados a um duplo fio de
algodão pintado de uruhii, por um outro que os enleia. Índios

Kanamarys. Offerta do commendador Guilherme José Moreira,

16 1 Collar de caninos de hoatà. dispostos em flla perfurados e ligados por

flos de rtbras de kurauã. Índios Parintintins. Offerta do director

do Museu.
17 1 Grande cinta-marakd composta de innumeros lios de algodão, onde se

entiam coutas de sementes brancas de pukã, terminados infe-

riormente em campainhas feitas da parte inferior e cónica do

fructo do 7jamaru (cucurbita sp.), e de unhas de veado (cervus sp.)

Esses lios são presos superiormente a uma titã de tecido de al-

godão branco. Usada nas festas dos Anambés,<\o baixo Tocan-
tins.- Dimensões Òm,20X0°',70. Offerta do director de Museu.
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18 1 Uma cinta-maroM de numerosas e grandes sementes ósseas de fructo
desconhecido, perfuradas de um lado e cortadas de outro, seme-
lhando um guizo e suspensas a um.\ fita estreita tecida com
kurauã. Estas Sementes batidas umas de encontro às outras,

Sroduzem um som forte e estridente. Índios do rio Purús. Oflferta

o director do Museu.
19 1 Perneira- marakà. de conclias do género unto, ligadas a uma estreita

fita tecida com algodão pintado de nruhú. Índios do rio Juruá.
Offerta de António Herculano Paciflco.

20 I Buzina cylindracea de argilla pintada de preto e envernizada ; or-
nada de arabescos, esculpida, aberta de um lado, tendo o bocal
no centro. E' um instrumento para viagens, pois os selvagens
que o usam teem a crença de que o som chama o vento. Índios
Pauldchianás, do rio Katrimany, affluente da margem direita do
Rio Branco, que desagua no rio Negro. Offerta do professor Joa-
quim Pedro Nolasco de Oliveira.

21 1 Tembeiá de quartzo leitoso, perfeitamente polido, e de desenho cor-
recto. O corpo da peça é um cylindro, um pouco adelgaçado para
a parte inferior em que se termina em um largo cone truncado
o invertido. Na parte superior ha um pequeno travessão por
onde se suspende o enfeite ao bsiço inferior do individuo. Este
objecto, signal de nobreza de quem o traz, ó hoje raríssimo. Ín-
dios ChambioMs, rio Tocantins. Dimensões O™, 13 de compri-
mento o 0",017 de diâmetro. Offerta do director do Museu.

22 1 Photographia colorida representanlo dous índios Chambiohás, do rio
Tocantins. Offerta do director do Museu.

23 2 Pulseiras feitas de parte córnea de nervura de pennas d'aza de mu-
tum (cra.T, sp.) e de pennas de garra que matizam os fios que
apresentam, quando, enroladas nos braços, espaços brancos e
pretos intercalados. Usadas pelas mulheres da tribu Karipuná,
do rio Madeira. OfferUi do director do Museu.

24 1 Objecto feito de um só foliolo de kuruii (atialea sp.), que serve para
cobrir a glande do penis dos Índios Mundurukús, das campinas
do rio Tapajoz. Offerta do director do Museu.

85 1 Pequena frecha (') de guerra, antes de pesca, de tahuara (bambusa
sp.), em parte coberta de casca de iiambé ou ambé do Sul (phil-
lodendron imbè). emplumada de pennas de gavião tauató (trasa-

ctus) e de mutum, artisticamente ligadas por fios de curauá,
enfeitada, pouco a baixo da plumagem, de um circulo de barbas
de pennas de arara, ligadas por parte córnea de nervura de
penua de garça. Inferiormente termina em ponta de taboca
(bambusa sp.), lanceolada, solidamente ligada a um gomo (suum-
ba) de paxtuba (griariea sp .), que se introduz na haste de (a-
kttara. Dimensões 1",39 de comprimento, tendo a ponta 0,27.
índios Karipuwis. Offerta do director do Museu.

26 3 Frechas (ichiribi) de guerra, de haste de flecha (^) (gynerium saccha-
roides) e pontas lanceoladas de taboca, de differentes dimensões,
duas emplumadas com pennas de mutum, e uma desplumada.
\vid\os Ipvrinás . Offerta do Dr. José Lustosa da Cunha Para-
naguá.

27 3 Frechas de guerra semelhantes às de n. 26, porém emplumadas com
•pennr^i de arara canindè . índios Ipurunàs. Offerta de António
Herculano Pacifico.

28 2 Frechas, uma de guerra e outra de pesca, emplumadas com pennas
de mMum : a primeira de ponta lanceolada de taboca, ligada a
um pequeno (/ciiHo de pnxiuftrt ; a segunda de ponta de paxiidba
dentada de um só lado. Índios do rio Jutahy. Offeria de Basílio
José da Silva.

(') tlMmoi o Urino frecha para o instrum«ata selrage.ii, desigoando por flecha o vegetal de
que é elle fabricado.

(>) Ubá do Sul.

T. u 18
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29 1 Valente frecl)ii (lo guerra (7i"/>iaiMaj, de haste de tahuara, yomo de
madeira rija e grande ])onta do fcmur (iiajiuà) de hoatá. A ex-
tremidade superior é cinnlumadus de duas longas pennas do
fjavião real (harpia), ligadas por norvuras de pennas de garça
intercaladas, jiresas por anneis de pennas de arara. Na base,

próximo ao lugar que seailupta á corda do arco, lia um enfeite

de pennas encarnadas e pretas. Esta frecha é de uma tribu

desconhecida dos indios hataidch-.s, contra os quaes foi lançada
de sorpreza, no rio Mucuira. Os hataulchys julgam pertencer
ella aos Yunuts, do rio Madeira. Dimensões: 1 '",42 de compri-
mento, tendo a ponta (J"',45, incluída a parte óssea. OÍTerta de
Manoel Urbano da Encarnação.

30 2 Frechas de guerra, uma de haste de madeira, ponta lanceolada de
taboca, bidentada, emplumadas de duas pennas inteiras do
miUum : outra de ponta de taboca simplesmente lanceolada,
haste de flecha emplumada de iiennasdo arara caprichosamente
recortadas. Índios do rio Jutahy. Offerta do director do
Museu.

31 4 Bonitas frechas de longas pontas lanceoladas d'^ taboca, três emplu-
mad is de pennas inteiras de cauda de Mutiim e uma de pennas
de gavião real. Duasteem haste de takvara e duas de fleclia. Uma
tem a base da ponta sagittada e enfeites de pennas vermelhas
de arara nos remates das pennas da parte superior. Índios
Parintiníins. Offertas do Dr. Raymundo da Rocha Filgueiras,

Deocleciano J. M. Bacellar e director do Museu.
32 1 Grande frecha de pesca de haste de flecha, terminada em tridente de

parakimba, ligado por cordões encerados. As pontas do tri-

dente são cobertas até certa altr.ra de um cordão encerado
em espiral para impedir que a frecha se desprenda do peixe
sobre que é lançada. Dimensões l'",??, tendo a ponta O'",40.

E' completamente desemplumada. índios Pariniintins. OÍTerta

do director do Museu.
33 3 Fusos de tiar algodão de uma só liaste de madeira pesada, adel-

gaçada para a parte superior, um com O™,86 de comprimento
dexando ver uma grande quantidade de tio tinissimo preparado
e dous menores. índios Parintintins. Offerta do Dr. Raymundo
da Rocha Filgueiras e Deocleciano J. M. Bacellar.

34 I Enfeite de um ahangatare , composto de duas pontas de lios de algodão
pintados de urukú, uma terminada em penna de mvtwn e outra
de pennas áe papagaio. Xnáios Kanamarys . Offerta do commen-
dador Guilherme José Moreira (').

35 2 Flechas semelhantes às de n. 28, uma com dentes de osso alternados,

sem ponta, gomo de paxin&a, emplumado de penuas pretas de
mutum, índios do rio Jutahy. Offerta de Basílio José da
Silva.

36 I Akangatare de um circulo de tecido de uarumà, tendo na parte
anterior um meio cocar de pennas da aza de papagaio, ligado
lateralmente ao circulo pelo mesmo tio que une as penuas.
Suspenso ao circulo existe um grande enfeite de pennas
de papagaio, presas três a trcs, em diversos fios, havendo no
centro, também pendente, um maraká, de oito omoplatas
de ahutiruiaia. índios do rio Purús. Offerta de Américo
Chaves.

(*) Na divisão x do armário n. 1 encontra-se uma preciosidade, se-rundo a crença índigeaa,
objecto degrande valor, não sò para o comniercianL'», como para aquelies que procurara .a felicidade.

E' a cabeça de um uirapuru' (dentirostro do género tan>iophyUus) que, e-ji lin;jua geral, quer di2er pás-
saro emprestado, isto «S com fórm.a de pássaro sem o ser. Contam iqui^ »iuem possue um desses
pássaros, quer no interior das casas, quer enteriado â porta, sempre é feliz. Corre que, quando o
uirapuru anda pela matta, todos os pássaros o seguem etn grande cortejo, exlubindo suas mais harmo-
niosas canções.

Ainda nesta divisão do armário vè-se um guizo ou «hocalho de cobra cascavel {crotalus
hurridusj, com i2 anneis, da província de Minas.
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37 1 Ahangaiare (mdápoary, dos rariajjosj (') feito de um duplo tecido de
palha de luhitmã (asírocarynm iucumd), ao qual se adapta um
ornato de pennas vermelhas e amarellas do uropygio do tucano.
Índios Tarianos e Tuhanos, do rio Ucaiary, vulgarmente co-
nhecido por Uaupés, affluente da margem direita do Rio Negro.
Offerta do tenente João Pedro Moreira Arnoso

38 2 Akamjatares de duplo tecido de palha uarmnd, mais estreito e mais
grosseiro que o de n. 35, uni ornado de pennas de rhamphastus
toco ou tucano de papo branco e outro de pennas de uropygio de
ramphastus nriel ou tucano de papo vermelho. Offerta do major
José Joaquim Palheta e Joaquim José Ferreira de Mendonça.

39 3 Ornatos para os ahangatares de n. 36. Offertas do Major José Joaquim
Palheta, padre Genesio Ferreira Lustosa e Joaquim José Ferreira
de Mendonça.

40 1 Largo ahangaiare de pennas de uropygio de tucano, ligado a um
tecido de malhas de fio de algodão. Offerta de António Fran-
cisco Liberato.

41 2 Lindos ahangatares do pennas erectas e soljrepostas na parte superior
horizontalmente, Ibrmando quatro ordens : a primeira, inferior,
de pennugem branca de lilhote de urubit (vultur sp.) ; a se-
gunda de pennas encarnadas de corpo de arara ; a terceira e
quarta de pennas da parte inferior de azas de arara macaw,
contrafeitas, isto é, cuja cor encarnada, por artificio, foi trans-
formada em um lindo amarello dourado. As pennas deste
ahangaiare são ligadas a um largo tecido de fios de tuhum.,
terminado em duas longas pontas, em forma de corda, de pello
de macaco barrigudo (logotrix Hamboldtii). E)' enfeite de USO
úos tuchaàas (chefes). Offertas do major José Joaquim Palheta,
e Joaquim José Ferreira de Mendonça.

42 4 Rosetas de enfeitar cibellos, pela parte posterior do ahangaiare :

uma de pennas de cauda de gapu e três de pennas de arara
contrafeitas. Offertas do major José Joaquim Palheta e Joaquim
José Ferreira de Mendonça-

43 Pennas (niãd-pSconij, dos Piratapugos) de cauda de arara enfeitadas
de pennas brancas de garça, línfeites de cabeça. Offertas do ma-
jor José Joaquim Palheta e Joaquim José Ferreira de Mendonça.

44 2 Armações (uhm-o) de talas de pa.riuba : uma sobre tecido de mcritg
e outra de cabellos humanos e de macacos. Estas peças sus-
tentam dous longos e alvos hohares de pennas finas do garça, a
que os Tuhanos cliamam malisanu. Offertas do major Josi- Joa-
quim Palheta e Joaquim José Ferreira de Mendonça.

45 2 ArmaçOesdo;Ma-!i!&íi, sem enfeites. Offerta do major José Joaquim
Palheta e Joaquim José Ferreira de Mendonça.

46 2 Feixes de corda (iiiliua, do.t Tarianos), imitando tranças, de pello
guariba vcrmflhn (mgceles seniculus). Enfeites de cabeça. Offertas
do major José Joaquim Palheta e Joaquim José Ferrreira de Men-
donça.

47 2 Ossos (tíbias) de onça, do centro dos quaes partem cordas de pellos
de macaco, terminadas nas pontas, á guiza de borlas em dous
grandes ewlocarpos de palmeira (astrocaryum), de espécie desco-
nhecida. Estes objectos ligam os enfeites de cabeça. Offertas
do major José Joaquim Palheta o Joaquim José Ferreira de Men-
donça .

48 3 Feixes de cordas de pellos de macaco, com extremidades terminadas
em borlas de pennas de uropygio de tucano. Estes objectos
ligam enfeites de cabeça. Offerta de Joaquim José Ferreira de
Mendonça

.

(i) Màã (arara), f^ary (penna).
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49 1 Enfeito (/iiiri;/au<'i, dos Tarianos), om forma do penoa, feito de uma
haste (Ina de pnriuha, coberta do penniigem de filhote de
vi-ubu, rematada por duas pennas de cauda de yapyim dispostas
angularmonte, sendo o vértice ornado de pennas encarnadas e

pretas de tucano. Delicado enfeito para cabeça. Offerta do major
José Joa(|uim Fallieta.

50 I Grande roseta do penHis encarnadas de cauda de arara macaw.
Enfeite de cal.eça. Odorta do major José Joaquim Palheta.

51 3 Tangas do mulher, de missargas bi-ancas, azues e vermelhas tecidas

com lio de hurauà, ornadas de franjas com borlas de fragmentos
de lã. Estas tangas apresentam vários desenhos regulares, feitos

de linhas quebradas, dispostas era quadrados, formando diffe-

rentes figuras geométricas. Affectam a forma de parallelo-
grammos com as seguintes dimensões : 1" 0"',18 — 0",23~-', 0",08
- 0'°,11.

52 1 Analiyê, dos Tarianos, ou enfeite de cobrir o pescoço dos homens, de
pennas de cauda de pnvnosinho, presas por um fio de tuhum.
Oflerta do major José Joaquim Palheta.

53 3 Longas tangas de homem (uâcãro) do Hbcr de turury (couratari sp.)

(') artittcialniente encrespado e pintado de encarnado, amarello
o preto, apresentando vários desenhos. Dimensões diversas,
OITertas do major José Joaquim Palheta e Joaquim José Ferreira
de Mendonça.

54 1 Collar de pequenos quadrados polidos e perfurados de conchas,
ligados a tio de algodão. OOerla do ilirector do Museu.

55 6 Ligas (yuui-scru dos Piratapuyosj artisticamente tecidas de fios do
hurauà, 4 pintadas de vermelho e amarello, com harayurú
(Limdia c/iica) etaná (argilla, iica)e duas de tiikum sem pintura.
Usadas pelas mulheres das tribus do Uaupés. OíTerta do major
José Joaquim Palheta.

56 1 Matiry ou pequeno sacco de conduzira tiracollo pequenos objectos,

de tecido de hurauá. Offerta do major José Joaquim Palheta.
57 2 Grandes cintos para homem (yco^-pyry, ilos Piratapuyos), de caninos

do porco queixada (dicotylcíi labiatus), dispostos parallelamente,
perfurados e ligados por lios de pellos de macaco barrigudo e
koaiã. Offertas do major José Joaquim Palheta e de Frei Ve-
nâncio.

58 5 Gaitas, 2 de ossos ('íí&ías) de onç-a (yaiud, t\o3 Piratapuy os) e tves dos
mesmos ossos de veado (yamamtii), todas com três furos para mo-
dulação do som. Uma das de osso de onça é ornada de um pre-
cioso marahã de ionumeros hellitliros do raro scaraheu herculis.

Offertas dos majores José Joaquim Palheta e José António No-
gueira Campos

59 4 Frautas de Pan (carriça, em Venezuela, oèupk, dos Piratapuyos, ta-

riaamii. dos Tarianos, uhampamd dos Tukanos), de diversos ta-
manhos, de taboca, três ligadas superior e inferiormente e uma
ligada apenas superiormente. Offertas do major José Joaquim
Palheta e Joaquim José Ferreira de Mendonça.

60 1 Buzina preta, feita de um craneo de veado, coberta de cerol, usada
uas ceremonias fúnebres. Serve de bocal o buraco occipital, sa-
hindo o som por um oriflcio praticado na masijla superior.
Offerta do major José Joaquim Palheta.

61 4 Anzóes delicadamente feitos de espinhos de palmeira (asirocaryum
sp.;, ligados por fios de /íuratíít. Offerta do major José Joaquim
Palheta.

62 4 Braçadeiras (dekatoni dos Piratapuyos, humarindà dos Tarianos),

usadas pelos tuchauas no braço esquerdo. São feitas de pellos de
macaco barrigudo com pontas de flos, cujas extremidades são
ornadas de pennas amarellas de cauda de japyim e encarnadas
á& tucano. Na base dos fios, pela parte interna da braçadeira,

(') o? Tukanos chamam padamali á arvoro do turary.
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encontra-se o endocarpo inteiro de uma palmeira (astrocaryvm
sp.) perfeitamente polido, offertas do major José Joaquim Pa-
lheta, Joaquim José Ferreira de Mendonça e Frei ^eQancio.

63 1 Ornato (nanacy, dcs Tiikanos ou tuichatia itá dos Tapuyosi, distinctivo

de nobreza, de quarízo leitoso, polido, de forma cylindrica, per-
furado em uma extremidade por onde passa um lio de huraud
que serve para suspender o objecto ao pescoço. O grosso lio de
kuraiiã é enfeitado de sementes pretas de fructo desconhecido.
Este ornato ó raríssimo, não só porque vai desapparecendo, como
porque difflcilmente os índios delles se desfazem. Dimensões
0,'°12 X O^.Oa. Offerta do major José Joaquim Palheta.

64 I Pequeno marahí' (yacanga dos Piraiapuyos) feito de uma cucurbita pin-
tada de preto com diversos desenhos por gravura . Offerta do
major José Joaquim Palheta.

65 1 Lindo enfeite de trazer pendente da cabeça pelas costas, de pennas
encarnadas e amarellas do uropygio de tucano, terminando de
nm lado em metade de endocarpo de palmeira (astroearyum sp.)

polido, e de outro em duas pennas amarellas de cauda dejapyim.
Offerta de Frei Venâncio.

66 1 Enfeite de trazer pendente da cabeça, composto de borlas de pennas
amarellas e vermelhas de tucano, ligadas por cerol. Offerta de
Frei Venâncio.

67 2 Brinquedos - (yuyu — mágã dos Tarianos) de trazer suspensas ás
mãos, nas dansas, por nm tio de hurau^i. São feitos de um
pequeno circulo de cipó com tecido de kurairí, formando ma-
lhas, partindo do circulo pennas amarellas e encarnadas de
japu e arara. Estes objectos servem também para enfeitar
a parte superior dos muruhu-marakás . Offerta do major
José Joaquim Palheta.

68 1 Forquilha ou porta — ?igaro (yapu dos Piratapuyos) de madeira
vermelha, bem ornamentada. Dimensões 0,67"de comprimento
tendo 0,m028 a abertura onde se encaisa o cigarro de tauary
(tecoma sp., couratari sp.). Offerta do major José Joaquim
Palhota.

69 7 Pentes ("í/O. lios Piratapuyos, çâhnpá dos Tarianos, hivava{') dos Tuka-
nos), de diversas dimensões, com dentes de paxiuba ligados por
um tecido entre dons pedaços de flecha, presas por flos de Auraiw
encerados que, urdidos, formam desenhos regulares, unindo-se
a delicados lios de palha. Teem alguns as extremidades orna-
das de grandes enfeites de pennas vermelhas, brancas a
amarellas. Offertas do major Josó Joaquim Palheta, Joaquim
José Ferreira de Mendonça e Conde Ermano Stradelli

.

70 1 Cabaças com desenhos por gravura, cheia de harayurú e kapy,

com que os Índios se pintam para as festas. Offerta de Frei

Venâncio

.

71 1 Bolsa de tuniry (manicnría saxifera) cheia de pennugem de filhote de
urubu, para ornamentação de enfeites. Offerta do major José
Joaquim Palheta.

72 3 Photographias, representando uma nm tuchaud Tariano, de pé, em
vestes festivas, outra o mesmo typo, era meio corpo, deixando
ver os enfeites de cabeça ; outra de um indio tukano com ãhanga-
tare festivo.

73 2 Rodelas feitas de casco de talú (dasypus sp.) Enfeite de cabello.

Offerta do major José Joaquim Palheta.
74 1 CoUar de pennas de cAuda de yapú o de arara, ligadas na base

por fios de hurauá. Offerta do major José Joaquim Palheta.
75 1 Cinta de cabeça de turury e cordas de pellos de macaco barrigudo.

Serve para prender enfeites. Offerta do major José Joaquim
Palheta.

(t) Cerraptela de Kiutua, tapr.
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70 1 Embrnllio em forma de bolsa, do turury, cheia de haraijurú, para
tingir ornatos o pintar a pelle cm dias de festa. Offerta de
António Franco Liljorato. Q)

i5ixns.a.o — c

77 2 Mangatare (muruhô) circulares de pennas brancas do coruja (slrix

sp.) e de gavião, dispostas em duas ordens, tecidas inferior-

mente de tios de ali^odão e mcriíi/, que se adaptam a um duplo
tecido de naritmá ou i/aci/tara (ilesmoncs sp.) Do circulo de

palha partem perpendicularmente i)ara cima 4 pennas encarna-

das de acrtra, três na parte anterior e uma na posterior. Kstes

ahangatarex são usados em dias de festa ou commummente como
guarda-sol

.

78 1 Akangatare de pennas brancas de azas de gni-ça tecidas como as do

n. 75 e adaptadas a um circulo igual ao do mesmo numero porém
usado pelas mulheres.

79 1 Aknnr/niare de pennas pequenas do orupygio de tucano, tecido da
mesma íorma e adaptado a um circulo de palha com e os de
ns. 75 e 70.

80 2 Tangas (kueiii da língua geral, veihá dos Krichaiiàs) para homem,
tecidos de algod<ão, formando uma íita de Om.õOxO.^OS. A
largura dessas tangas varia entre 0'",03—0'",U8. Umas são

completamente brancas, outras ornadas de diílerentes desenhos
por pintura, feitos quasi sempre de linhas quebradas, porém
regulares e symetricas, alguns bem complicados, o que denota

o gráo de iutelligencia desses selvagens. Uma das pontas

dessas tangas é presa a uma cinta de cipó col locada na cintura

pela parte anterior, passa por cima dos órgãos genitaes, cobrin-

do-os, indo-se pender a mesma cinta de cipó pela parte poste-

rior, de onde liça pendente uma longa ponta, que semelha
uma cauda. D'ahi veio a serem conhecidos os Krichanás, anti-

gamente por í7Uí«-!7)(is, snppondc-se que [lossuiam caudas.
81 2 Tangas para meninos, estreitas e menores.
82 8 Tangas festivas, de tecido inteiramente igual ao das de n. 78, do

mesmo modo pintadas, com 2/3 do comprimento delias, orladas
de franjas amarellas, encarnadas e pretas de uropygio de
tuca}i(i dispostas com arte, regularidade e gosto. Em algumas
notam-se pellos de cutia, tendo pendentes, lateralmente, por

pequenos tios de hurauà, pennas amarellas da parte inferior

das azas da arara canindé. Outras não teem desenho algum,
são completamente brancas, como as que as orlam lateralmente.

83 2 Tangas inteiramente iguaes ás de n. 80, porém menores.
84 1 Tanga de mulher (umaipó) nova, ainda não concluída, deixando

ver a maneira por que se fazem as franjas ria base.

85 1 Tanga de mulher igual á de n. 82, acabada e já servida, de forma
mais ou menos trapezoidal, de tecido de huravà, com sementes
pretas de um cissus, franjada inferiormente de cndocarpos
de mumbaka (astrocarywn mumbaca), marayài (hactris sp.)

nlhumen de pnxhiha e ossos próprios de ouvidos de cutia-

Essa franja tem fim duplo : faz peso para que a tanga fique

sempre pendente e serve de chocalho ou maralui, de modo que
ouve-se sempre um chocalho cadenciado á proporção que andam
regularmente. Estas tangas teem geralmente O™,25 de largura
na parte superior e O",40 na inferior. A altura é de O™, 15. O
tamanho varia segundo a altura e desenvolvimento das mulheres.

(') Os objectos eucnnlr.idos nosta ilivisão são usados indifferenteraeute pelos índios Taria>xos,
TuJiaiws, Piratapwjoi. MahaUsús, Lanauds (viu Apaporis), D.::u!ias, Baiiitías e outros vulgarmente
conliecidos pela denominação àe Uaiqyi^s.
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127 1 Tanga de mulher, de missangas azues e brancas, tecidas com lios

de algodão, ornada de desenlio em forma de gregas, orliida na
base de uma franja vermellia de algodão com missangas da
mesma còr. Forma trapezoidal. índios Vapichanàs, do rio Ta-
kiitú, aíHuente da margem esquerda do rio Branco. DimensOes
O"", U X 0"',23. Offerta do professor João Capistrano da Silva
Motta.

128 1 Tanga de mulher semelhante á de n. 126, em cor e tamanho. índios
Uapicha)uls. Offerta do cadete António de Souza Brochado Fiiho.

129 1 Grande tanga de mulher, do missangas brancas, azues e encarnadas,
ornada de desenhos em forma de gregas, de forma trapezoidal,
com franjas de algodão e missangas encarnadas . índios Uapi-
clianás. Dimensões O'", 18 de altura e 0"',40 de largura, na base.
Offerta do professor João Capistrano da Silva Motta.

130 1 Tanga de mulher, de forma trapezoidal, do missangas pretas e
brancas, tecida de fio de algodão, com largas franjas de missan-
gas pretas em algodão, suspensa por uma cinta de enfiadas de
missangas brancas, còr de rosa e vermelhas. \nA\os Makuchys,
do rio Branco, affluente do rio Negro. Dimensões altura O^jlò

;

largura na base 0"',40. Offerta do director do Museu.
131 2 Braçadeiras ou ornatos da parte superior dos braços, de pennas en-

carnadas de cauda de arara, presas na base por feixes de pennas
verdes de azas de papagaio desprovidas de nervuras. Índios
Chirianãs. Offerta do major José Miguel de Lemos.

132 2 Braçadeiras de longos flos de algodão pendentes, enfeitadas de
pennas de papagaio com borlas na parte superior, no logar onde
se ajustam os enfeites. índios Chiriands. Offerta do major José
Miguel de Lemos.

133 2 Brincos de borlas de algodão pintado de uruhii, enfeitadas de pennas
vermelhas de tucano, tendo pendentes flos de algodão com
enfeites de pennas de papagaio. índios Chirianás. Offerta do
major José Miguel de Lemos.

134 2 Pulseiras semelhantes às braçadeiras de n. 128, porém menores.
ladios Chirianás. Off'erta do major José Miguel de Lemos.

135 1 Grossa cinta de innumeros flos de pello de macaco hoatã, torcidos.

Índios Chirianás. Offerta do major José Miguel de Lemos.
136 2 Perneiras igualmente feitas de pellos de coatii, torcidos, formando

uma longa corda, que os indios enloiani abaixo do joelho,
índios Chiriamis. Offerta do major José Miguel de Lemos.

137 1 Cylndro de louça, imitando perfeitamente a pedra do ornato n. 61, que
os Tarianos trazem ao pescoço em signal de distinoção. E' industria

ingleza introduzida pela Guyana. Cnega às mãos dos Chiriands

por trocas com os makuchgs do rio Branco. Oilerta do major
José Miguel de Lemos.

138 1 Grande maralui de cwcubUa, pintada de preto, com desenhos por
gravura pintados de branco. índios Chirianás. Offerta do major
José Miguel de Lemos.

139 2 Brincos A& (panalayá ) áa moedas de cobre brazileiras, achatadas e
polidas, pendentes de uma enfiada de contas pretas e còr de
rosa. índios Makuchys, do rio Mahú, affluente do rio Branco.
Esses indios fazem os brincos não somente de moedas de cobre,

como de prata e ouro, nacionaes ou estrangeiras, sendo estas

dadivas dos inglezes de Guyana. Offerta do director do Museu.
140 1 Enfeite de nariz (pirata), em forma de crescente, de prender à parte

inferior do septo nasal. Este objecto ô de cobre, porém o fazem
também de prata e ouro. índios MoJtuchys. Offerta do director

do Museu.
141 1 Enfeite para o lábio inferior ('epíefnonj ,colIocado na parte onde

existe um furo, deixa pender diversos flos de algodão pintados
de ».u-i(Cí(, enfeitados de pennas de ^japaçaío e tucano. Ebtes flos

vão ter superioi'mente a um cone truncado feito da parte ter-

minal da espiral da casca de um huzio (strombus sp.), que recebem
dos inglezes pela Guyana. Termina o cone em um pequeno

V. II 13
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enfeite de contas pretas, \ad\os Mahuehys . OÍTertado director do
Museu.

142 2 Braçiideiras de prender na parte superior dos braços, de longos fios

pendentes de algodão tintos de urv.hú e enfeitados de pennas de
papagaio q tucano. Estes ornatos :ijustam-se por corredeiras de um
quadrado polido de caLSca, de búzio (strombus). \náios Mahuchys

.

Offerta do director do Museu.
143 1 Peqnenoí aljava (iicarynaré) de oipiqne áa paxiuba f Iriartea setigera,

Jl/art; enfeitada de fios de algodão branco e de outros pretos

encerados, com tampa de couro de veado. Esta aljava suspende se

ao liombro esquerdo e se."ve para guardar as pontas moveis e

envenenadas das frechas de caça. Offerta do director do Museu.
Índios Makiíchys.

144 1 Pedaço de espelho, encaixilhado em flecha, fechado na parte posterior

por uma pequena esteira do mesmo vegetal, enfeitado com
cordões de algodão, por um dos quaes se suspende. Índios
Uapichands. Offerta do director do Museu.

145 1 Dytííína ou íípot'! de trazer as crianças suspensas ao collo, de tecido

de algodão representando vários desenhos. Tem extremidades
unidas. índios f/a;3ic/iatiíís. Dimensões 1"',10;< O^.SO. Offerta do
professor João Capistrano da Silva Motta.

146 1 Fuso de um disco de casco de tartaruga, com desenhos por gravura,
cobertos por massa preta deixando passar perpendicularmente
pelo centro uma vareta de inayà(inaximiliana regia ) enrolada
de algodão já tiado. \ndioB Uapichanâs, da maloca Canauanihi.
Offerta do professor João Capistrano da Silva Motta.

147 1 Pequeno Kamuty ou vaso de argilla sem ornato algum. Índios

Uapichaiuis. Offerta do professor João Capistrano da Silva

Motta

.

148 1 Pahará ou cestinho delicadamente tecido do uarumá, com diversos

desenhos formando gregas pretas. Traz-se-o suspenso ao braço,

e ó de forma cylindrica. Índios Uapichands. Offerta do professor

João Capistrano da Silva Motta.
149 1 PaÃaiví menor tecido difforente do de n. 148, branco. índios Uapichands.

Offerta do professor João Capistrano da Silva Motta.
150 1 Pàkard branco, de forma quadrangular, com tampa da forma do

objecto onde este se encerra e orlado de palha de um xyris

ligada por talas de yacytara, pintadas de preto. índios Uapi-
chanás . Offerta do professor João Capistrano da Silva Motta.

151 1 Pafenni semelhante ao de n. 149, porém maior. Índios Atwayiis,
do rio Uraricapará, alTluente da margem esquerda do rio Branco.
Offerta do director do Museu. (')

152 1 Assobio (takurit) de caça, de argilla envernizada com yutahy-ciaa

(hymoenea sp. ) Tem a forma bi-reniforme, aguçado de um lado

e com dous orificios. Índios Apiacds, do Tapajoz. Offerta do
Director do Museu

.

153 1 Uftid ou clarim, de duas partes de massaranduba (Mimusops) libados
por anneis de talas de yacytara trançadas, com bocal quadran-
gular, na posição dos de flauta e como esta soprado. Índios
Munduruhús, do Tapajós. Offerta do director do Museu.

154 2 Pares de sandálias de «(jpína de folha de TOe>-!íy, com atacadores de
cordão de foUolos de grelos da mesma palmeira. Índios Mahu-
chys. Offerta do director do Museu.

155 1 Marahà, (keuei,) do sementes de íhcvetia neriifoUa, suspensas por
cordas de ílos de algodão, ligadas a uma fita tecida igualmente
de algodão, enrolada em uma haste do madeira. Índios Ipuri-

cotós, do rio Uraricapará. Offerta do director do Museu Bo-
tânico.

156 1 Arco uapichanà, de madeira vermelha, cylindrico na parte anterior,

adelgaçando-se para as extremidades, e caniculado na poste-

(<) Os iodias tratem este objecto, como os dens. 14S a 150, xisfeneo aos braços.
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rior. A conla, depois de armada, é passada pela parte caniculada.
Dimensões l'°,65X0.020. Oflferta do director do Museu.

157 1 Frecha de caga (ui-ary-ipò) ('), g-rossa, do pontas envenenadas, moveis,
que se desprendem da haste quando ferem o animal conser-

vando-se na ferida. Estas pontas teera formas dentadas ou
lauceoladas e g^uardam-se na ai;ai;a n. 139. S<ão emplumadas
estas frechas com pennas de mutum. Índios Mdkuchys. Offerta
do director do Museu.

158 1 Frecha de caçi (tamarai-ipò) para pássaros peauenos, terminando o
gomo em quatro pequenos oylindros de macieira cruzados. índios
Makuchijs. OÍTerta do director do Museu.

159 4 Frechas de guerra, de íjúmos tinos piatados, com pontas de osso
formando um dente lateralmente, ligados por fios de kurauà.

encerado que se enleiam especialmente no gomo. São emplu-
madas de pennas de mutum. índios Ipwicotòs, Offerta do
director do Museu.

160 2 Frechas de pescíioom os ;/o/ííos dentados disticamente. Emplumadas
com pennas de mMíiO/í. índios Jpuricotòs. Offerta do director
do Museu.

161 1 Frecha de caça, grossa, de ponta lanceolada de tahuai-a. Emplu-
mada como as de n. 157. Índios Ipuricotòs. Offerta do director
do Museu.

162 1 Frecha de caça, grossa, do larga ponta lanceolada de taboca. Emplu-
mada de pennas de mutum. Esta flecha ó feita por civilisados

do rio Branco, que imitam as dos iudios Mahuchys. Offerta do
director do Museu

.

utensílios domésticos de airg-illa, etc.

163 1 Igaçaba (liapyte) de guardar Anp!/ (bebida de festas), de azas, em forma
de orelhas, pintada interior e exteriormente de preto. índios

do rio Uaupcs. Offerta do major José Joaquim Palheta.
164 1 Pequeno hamuti/ ou vaso (cèieovc), de azas, para agua, pintado como

o de 159. índios do rio Uaupês. Offerta do major Jo.sé Joaquim
Palheta.

165 I Alguidar pintado de preto. índios do rio Uaupês. Offerta do major
José Joaquim Palheta.

166 1 Igaçaba de azas, pintada como a de n. 159. índios do rio Uaupês.

Offerta de Dr . José Lustosa da Cunha Paranaguá.
167 1 Panellinha com tampa, pintada exteriormente de desenhos escuros e

envernizada interiormente. índios Katauichys, do rio Purús.
Offerta do tenente Ramiro de Souza Gastão.

168 1 Panella dos indios civilisados do Rio Negro, branca e ornada exte-

riormente de desenhos por gravura e envernizada interiormente

com yutahy-cica, onde existem desenhos por pintura. Offerta

do director do Museu.
169 1 Panellinha ae argilla enfumaçada contendo urary ou veneno indi-

fena, preparado pelos Mahakús, do rio Parimá. Offerta do
irectordo Museu. Todas as panellinhas de iirary contidas nesta

divisão passaram [lara a sedição dos productos vegetaes.
170 1 Grande pote de argilla branca com a parte superior pintada de

vermelho. índios Miranhas, do rio Japurá. Offerta do director

do Museu

.

171 I Panellinha de argilla pintada de branco, com os bordos vermelhos
contendo urary, como a de n. 231. índios Miranhas. Offerta do
director do Museu.

(i) JjnS, fracb».
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172 1 Poto de arçilla enfumaçado, com ta-ary. ludios Tihunas, do Peru.
OÍTerta do dii'ector do Museu.

173 1 Pequeno vaso do argilla enfumaçado, contendo Mrary. índios Tikunas
do lio Solim<5es. Offciíta do director do Mu.sci.

174 1 Pancllinlia preta envernizada. Índios Auôéos, do rio Uaupés. Offorta

do director do Mubeu.
175 1 Cabaça pintada do preto, contendo vranj, como a de n. 2.'J5. índios

U rjw/s, da serra Roraymá, rio Branco. Oíferta do director do
Museu.

176 1 Panellinha enfumaçada, contendo urary. índios Uaupés. OÍTerta do
director do Museu.

177 1 Vidro contendo anioytra de tirari/ de cabaça. índios da Guyana
Ingleza. OlVerfa do director do Museu.

178 1 Vidro contendo urary de pote. Índios da Uuyana Ingleza. OÍTerta do
direcor do Museu.

179 1 Colmo de taboca, contendo urary dos Índios Yahuas, do Peru.
OÍTerta do cônsul Chaves.

aDI"V^SÃ.O 3B-

180 l Alguidar grande pintado de preto externa e internamente. índios do
rio Uaupés. OÍTerta do major José Joaquim Palheta.

181 1 lyaçaba pintada como o alguidar n. 180. índios do rio Vaupès. OÍTerta
do major José Joaquim Palheta.

182 1 Cuia de yamara, pintada interiormente de preto com humatê (myrcia
atrainentifera Barb. Rod.) Índios do rio Uaupés. OÍTerta do
major José Joaquim Palheta.

183 2 Pauellinhas, uma com tampo e outra não, semelhantes às de n. 163.

Índios Katauichys. OíTertas do Director do Museu e de D.
Vietoria Maria da Silva.

184 1 Panella (hempoic), pintada interiormente de preto, de azas. índios
do rio Uaupés. OÍTerta do major José Joaquim Palheta.

185 1 Trempe com três peças distiuctas, de argilla para sustentar as
panellas ao fogo. Índios do rio Uaupés. OÍTerta do major José
Joaquim Palheta.

186 Candeia de argilla, com azas. Usada antigamente por tapuyos. OÍTerta
do director do Museu.

187 1 Grande cuia de yamaru, pintada e envernizada interiormente de
preto. índios do rio Uaupés. OfCerta do major José Joaquim
Palheta.

188 1 Pequena cuia ou cabacinha pintada e envernizada interiormente de
preto, feita por civilisados do Rio Negro. Offerta do director
do Museu.

189 1 Bola de guaraná Cpaulinia sorbiUs), dos índios Mahués, do rio Mauhé-
açú, affluente do Amazonas.

3DI-VI«.S.O O-

190 1 Tear em forma de arco com uma tanga era começo. índios Mahuchys.
Oílerta do director do Museu.

191 1 Madeixa de cabellos de luchaua Apatarakà, da tribu Krichaná.
192 2 Barbas postiças de pelle com pello de macaco. Usadas pelos Índios

Kric/tanás

.

193 1 Cuia de beber tipiti (camekui, dos Krichanás) de cisca de cuia de
macaco (lecyihis sp.)

194 1 Faca da descasi:ar fructas carnosas, feita de costella àe tartaruga.
195 1 Mwakà artisticamente feito de taboas de t«ií-u/»ià, cora desenhos

pretos e brancos. Usados pelas crianças e por occasião das dansas.
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196 2 Assobios de cbamar a caça de endocarpo de tukumà-uaçú (asiroca'
ri/um princeps Barb. Rod.)

197 1 CoUar de duas condias ('/ííí/ccíocms sp.^ede uma maxilla de píra-
andirã que faz papel de lanceta.

198 1 CoUar de Sementes pretas de perfjitííeíca, tendo pendentes incisivos
de 'íhííí.

199 4 Pares de bi"inc03 de cordas de kuvauà.
200 3 Collares de caninos de macacos e de preguiça, (Bradijpus sp.)

201 1 Collar de lio de kuraun simples com 4 maxillas de pirá-ándirã, que
servem de lanceta.

202 1 Cestinho de iía/'.o>i(f: de forma cylindrica. E" brinquedo de criança.
203 2 Conchas f<morfoní(íj, para ornato de collares.

204 2 Caroços de mumbaha assados, alimento selvagem.
205 1 Faca de madeira caprichosamente trabalhada, com desenhos por

"ravura, terminando em dente de cmíiií. Serve para o preparo
de gomo de frechas, afim de receber a ponta de osso. índios
Uaça/iys, rio carimany, alliuente da margem esquerda do Jatapú.
que desagua no Yatumá.

206 2 Pães de massa de mandioca, um secco ao sol, outro ao fogo.

207 3 PanellasfííK-y; de argilla, de tamanho e formas diversas, sem pin-
tjra ou desenhos (já servidas).

208 1 Alguidar servido, mostrando entretanto ter sido pintado de branco
interiormente e ornado de desenhos vermelhos. (')

209 1 Instrumento do Çairè, usado antigamente nas festas tapuyas, em dia
de S. Thonié, S. António, S. João e Santa Rita. Encontra-se a
descripção do instrumento e da festa na Povanduba Amazonense,
de João Barbosa Rodrigues. (-)

210 25 Frechas pequenas usadas pelas crianças (hui-umys, em lingua geral)
krichanús. Estão dispostas em raios sobre o objecto n. 197,

que occupa o centro do armário.
211 2 Grandes cestos O^""''^'"^ de um forte tecido de uarumá, com desenhos

pretos e brancos. As mulheres hric/iands os trazem ás costas,

suspensos pela testa e nelles conduzem redes, panellas, manti-
mentos, ornatos, etc. Dimensões l",0:<0"j3õ.

212 2 Panahiís menores, trazidos pelas raparigas da tribu krichaná.
213 3 Photographias (em quadro) representando diversos typos Miranhas e

Omahuas e uma maloca (habitação) mivanlta, do rio Japurá. (^)

214 13 Frechas de pesca, de pontas diversamente dentadas, umas de um só

lado, outras de ambos, desemplumadas, com gomos ligados á
haste por fios de hurauá ornados de desenhos pretos, vermelhos
e amarellos. Algumas destas frechas teem o gomo coberto de
palha de milho, para que se não estraguem os enfeites. índios
Piras, do rio Ucayale, aflluente do Maranhão. Offerta do
Dr. José Lustosa da Cunha Paranaguá.

215 5 Frechas de longas pontas de taboha, de forma lanceolada, ornada de
desenhos pretos. D 'semplumadas. Dimensões 1"',70—2'",50.

216 1 Pequeno panaká, de talas de uarumá, com testeira de tecido do
hurauá e munido de uma corda também de hurauá para fechal-o.

Apresenta desenhos pretos. índios Uapichatiiis . Offerta do pro-
fessor João Capistrano da Silva Motta.

fi) Todos os objectjs <losta divisão, exceptuados os de ns. 17i e 1S9, pertencem aos iadios Ki-ichanâs

e foram doados pelo director do Museu.

(2) Impresso nos Amiais da Bibliutheca yacional.— Typ. Leuzinger—18)1

(3) Todos estes objectos foram offcrtados pelo director do Museu,
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lPa,rt& ^ntorlox-

217 2 Muruhús-marahás (saitimã, dos Turianos), espécie de sceptro dos
tucliauiis Tarianos e Tiikanos, do rio Caupiis, que os trazem por

occasião de Costa. Estes instrumentos, do muirapiranga, madeira
vermellia, rija e pesada, teera a parto superior ornada de desenhos
por gravura, enfeitada de pennas azues brilhantes de papo de
anambé ou uanambê (ampellis fhsciata), de pennas de papo do
pato selvmjem (anus fp.) o do pennas do lucano, terminada em
dous dentes de takuara. Pouco abaixo dos enfeites de pennas
encontra-se um ornato de cordas de pello de macaco com borlas

de pennas de cauda do yapyim e de uropytjiu de tucano, ou então
dos próprios lios do pello rematados por i>ennas de cauda de
papagaio. Na parte inferior, pouco antes da ponta aguçada,
existe uma cavidade aberta na madeira, perceptível por uma
estreita fenda, pela qual se introduzem pequenos seixos que
servem de chocalho. índios Baniuas, (') do rio Uaupés. Offertas

do major Josó Joaquim Palheta e do Dr. Alfredo Sérgio Fer-
reira.

218 1 Murucu-maraká, semelhante aos de n. 217, porém enfeitado por
circules de pennas amarellas e vermelhas de tucano, tiradas de
dhangatares . Este objecto serviu de sceptro á menina que repre-

sentou a cidade de Manáos na festa da abolição dos escravos

dessa capital. índios Baniuas. Offerta de Manoel Gonçalves
de Aguiar.

219 1 Ahangatare simples, chato, de foi ma circular, de fino tecido de
tiarumá . Tribu ?

220 1 Corda de pontas ligadas, de 10'^fi de comprimento, enflada por

pequenas e trabalhosas contas de endocarpo de uauaçít (atlalea

excelsa), perfeitamente polidas, iguaes, com 0"',002 de espessura

e 0",006 de diâmetro, o que attesta grande paciência e trabalho
voluntário. índios Parintintins, do alto Madeira. Estes sel-

vagens espetam a cabeça do inimigo em uma lança, e dansam
em deredor ; cantando, com as mãos presas à corda, formando
um grande circulo. Offerta do agrimensor Deocleciano Justino

da Matta Bacellar.

ARMÁRIO N.2

221 1 Ahangatare de pennas amarellas e encarnadas de tucano, em um du"
pio tecido de talas de tiarumà. índios Yahiias, do rio Ucayale,

affluente do Maranhão. Offerta do cônsul brazileiro em Loreto
José Guilherme de Miranda Chaves.

222 1 Ahangatare feito de líber de uma anonacea, com a parte lisa que as-

senta sobre a cabeça, pintada de roxo, cahindo lateralmente
longos íios do mesmo líber, índios Yahuas, Offerta do cônsul

Josó Guilherme de Miranda Chaves.
223 2 Grandes fraldões de folíolos de tuhum desflado, sendo um pintado de

uruhú. índios ya/iMas. Offerta do cônsul Josó Guilherme Miranda
Chaves.

224 4 Braçadeiras de pequenos feixes de folíolos de tuhum desíiado, ligado

a uma lita dos mesmos lios, que servem para apertar o objecto

ao braço. Ahi se prendem pennas vermelhas e azues de cauda

(>) Os BaniuM virem entra 03 rias Kerar; e Kaduiuri, affl. do Uaupés.
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de arara. índios Yahitas. Offorta do cônsul José Guilherme de
Miranda Chaves.

225 4 Perneiras, duas pintadas de urukú, com a mesm a forma das braça-
deiras, índios Tahuas. Offerta do cônsul José Guilherme de Mi-
randa Chaves.

226 1 Longo collar de sementes de fructos desconhecidos. Tribu do Peru.
Offerta do Dr. Joaquim Leovigildo de Souza Coelho.

227 I Craneo de indio Icatiand (') do rio Purús. Oflferta do Dr. Raymundo
da Rocha Filgueiras.

228 1 Craneo de indio Irtamaré ('), notável por não apresentar suturas
occipito-parieíaes. Estas são um simples prolongamento da sutura
parietal que pouco antes de chegar a protuberância occipital vol-
ta-se formando um osso distincto, circular, facto esse inteira-
mente anormal. Offerta do Dr. Raymundo da Rocha Fil-
gueiras.

229 I Escudo contendo oito pequenas frechas todas hervadas, typos para
zarabatanas de índios Ipurinàs, Tihunas, Katauichys, Decanas,
Miranhas, Maiaiihonys, ilahuchys e OUtros da Guyaua Ingleza.
Offerta do Director do Museu.

230 4 Frechas de p?sc:i, toJas de pontas dentadas, emplumadas de pennas
de azas dj muiuiu e arara. índios Kampás, do Peru. Offerta do
Dr. José Lustosa da Cunha Paranaguá.

231 2 Frechas de guerra, emplumadis, de ponta lanceolada de takuara

.

Índios Kampds. Offerta do Dr. José Lustosa da Cunha Para-
naguá.

232 2 Frechas de pesca, uma de gomo simples terminado em ponta de osso,
dentada, e outra de gomo cortado circularmente no terço in-
ferior, atim de partir-se quando frechado o peixe. As duas porções
são ligadas por um cordão em espiral, de modo a nunca flcar a
haste completamente separada ao gomo. Esta ultima frecha é
disticaraente dentada por deus dentes de osso. .\mbas são emplu-
madas, uma com pennas de arara canindè e outra com pennas de
gavião. Índios Aiuauahàs, do Perií. Offerta do Dr. José Lustosa
da Cunha Paranaguá.

233 5 Frechas, 4 de pontas de paxiuba dentadas disticamente e uma de
ponta de madeira rija. vermelha, armada de longos dentes em
um espaço de 0,™35. Ambas emplumadas de pennas brancas de
garça, ornadas de desenhos escuros. índios Amauakàs. Offerta
do Dr. José Lustosa da Cunha Paranaguá.

234 1 Frecha de ponta lanceolada de takuara. índios AmauaÃds. Offerta
do Dr. José Lustosa da Cunha Paranaguá.

2.35 I Photographia representando quatro typos de indios Konibos, do rio

Ucayale, Perii. Offerta do director do Museu.
236 4 Frechas "de guerra com pontas largas de ^aa-i'i(*n, longamente den-

tadas, emplumadas de peuuas de iravião real. índios Konibos.
Offerta do Dr. José Lustosa da Cunha Paranaguá.

iyxr^rx.mA.0—^

237 I Igaçaba de argilla, sem pinturas. índios KaitAinas, do rio Jutahy.
Offerta de Manoel Urbano da Encarnação.

238 I Grande panella, sem pinturas. índios Marauaràs, rio Juiahy. Of-
ferta de Manoel Urbano da Encarnação.

239 1 Panella. índios BaJiiuis, rio Jutahy. Oflferta de Manoel da Encar-
nação .

(>) Alguni «scrsTem Cakianan

.

(') O coronel Rodriguas LabreMcreva AoaiiuiniarT.



— 104 -

240 1 Photof^raphia em r|uadro, representando dous tvpos de Índios, homem
e mulher PaiUcldanás, rio Solimões. Oíferta do director do
Museu.

241 4 Frechas de caça, de ponta de osso, emplumadas de pennas de muium.
Índios Pixivos, rio Ucayale. OíTerta do Dr. José Lustosa da
Cunha Paranaguá.

242 15 Frechas do caça, de ponta de 'paxiuba, diversamente dentadas,
dentes grandus e pequenos, collocailos de um só lado, ou de
ambos. índios Pt.iiuos. Est;is frechas são emplumadas depennas
de mutum e de garça, ornadas do desenhos escuros. Offerta do
Dr. José Lustosa da Cunha Paranaguá.

243 3 Frechas de caçi, de ponta lanceolada detakuara. índios Pixivos. Of-
ferta do Dr. Josó Lustosa da Cunha Paranaguá.

ARMÁRIO N. 3

244 1 Mascara com grades orelhas, de Hhcr de tuninj, alvejado e pintado.

Objecto para festas. índios Tí/iunds, rio Solimões. Offerta do
Dr. Josó Lustosa da Cunha Paranaguá.

245 1 Espécie de samarra de líber de turury alvejado, com pinturas pretas,
roxas e amarellas. índios Tikunas. Offerta do cônsul José Gui-
lherme de Miranda Chaves.

246 1 Ahangaiarc de um circulo de líber de uma anonacca, com pinturas
roxas, ornado na parte superior de pennas vermelhas de arara,
ereotas, com as duas posteriores enfeitadas de pennas de cauda
de Yapyím (casíciís hcmmorrohus), pendentes, com pennas ver-
melhas de arara e brancas de (jarça na base. índios Tikunas,

Offerta do chefe do policia Dr. Firmino Gomes da Silveu-a.

247 1 Mascara usada nas festas do Yarupary, tecida de pellos de macaco
barrigudo e de onça e de cabellos humanos. A parte supe-
rior é enfeit ida de ura grande feixe de pennas brancas e
vermelhas que simulam o fogo. Esta mascara, qae cobre o rosto

do individuo que a traz e que tem duas aberturas por on^te pas-
sam os braços, é hoje raríssima e talvez única nas collecções

ethnographicas. Occultam-a no centro das florestas, onde só po-

dem vèl-a poucos iniciados na festa do Yurupary. As mulheres e

os não iniciados não podem avista-la, sob pena de morte. Não ha
poder humano que obrigue uma mulher da tribu a ver esse obje-

cto. O director do Museu Botânico,com grande difflculdade, obteve
essa mascara, que, além de seu valor ethnographico, tem gran-
de valor histórico, pois su i posse deu logar a varias mortes de
Índios e à dispersão de duas missões. Na segunda parte da obra
Miti/rahi/iã encontra-se a narração fiel desse acontecimento.
Índios Tarianàs, do rio Uaupés.

248 1 Collar de dentes incisivos de macacos, composto de quatro ordens,
dispostos no sentido em que se acham os dentes nas maxillas do
animal. Todos são perfurados e ligados por fios de algodão. ín-
dios Tihimas. Offerta do Dr. José Lustosa da Cunha Paranaguá.
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249 1 Collar simples de uma enfiada do maxillares de sanis, perfurados e
ligados por lios de algodão. Índios Tihunas. Offerta do Dr. José
Lustosa da Cunha Piuauairná.

250 1 Grande coUar de caninos de conta, regubirmente ligados por fios de
algodão. Este collar, bem como os de us. 2-18 è 249, são iisidos,

em festas, [lelos chefes tihtuiis, que trazem o de n. 248 ao pes-
coço e os de ns. 24'.) e 2,=i0 pendentes sobre o peito. Todos esses
objectos, pela natureza do tecido, são fortes e de forma circular
correcta. Offerta do Dr. .1. L. da C. Paranaguá.

251 1 Photographia, representando, em meio corpo, um Índio com a mascara
do Jurupary {'). Offerta do Director do Museu.

252 3 Frechas de caça, de pontas de pnxiuba. dentadas, duas de um só
lado e uma de ambos. Emplumados, duas com pennas de mutum
e uma com pennas de parca com desenhos. índios Kampds. Of-
ferta do Dr. José Lusto-a da Cunha Par.ioaguá.

253 4 Frechas di guerra, de longas pontas lanceoladas de tahuara, duas
munidas n.i base de dous dentes de osso e duas com a parte lan-
ceolada bidentada. Emplumadas de pennas de mutum, à, exce-
pção de uma, que o ó rle pennas de arara. Índios Kampds. Offerta
do Dr. José Lustosa da Cunha Paranaguá.

254 2 Frechas de pesca, de ponta de osso, uma emplumada de pennas de
mutum e outra de pennas de arara canimlé. índios Amahuakih.
Offerta do Dr. Jos> Lustosa da Cunha Paranaguá.

255 I Frecha de guerra, de ponta larga o longamente dentada. Emplu-
mada coir pennas de r/arca índios Ama/niaMâs. Offerta do
Dr. José Lustosa da Cunha Paranaguá.

256 3 Frech is de c iça e pesca de ponta d-í paxiuba, disticamente dentadas.
Emplumadas de pennas (h mííííí/ii. índios Amahiiahds. Offerta
do Dr. José Lustosa da Cunha Paranaguá.

257 1 Vaso para agua, em forma de puraquê, pintado e envernizado de
yutahy-cica. Offerta do padre Lustosa.

258 1 Kamuty de argilla pintado exteriormente de preto, ornado no bojo,

de differentes desenhos, e, no gargalo, de uma f/regn formada
de curvas. As pinturas são vermelhas e pretas, estas feitas com
pôde pedra cliibii dissolvido em caldo de mandioca. Trabalho
da tapuya Angélica de Souza, do Carvoeiro, e offorecido por
D. Maria dos Prazeres Vasconcellos.

259 I Forno pintado e envernizado, externa e internamente. Índios do
rio Uaupés. Offerta do major José Joaquim Palheta.

Photographia, representando dous typos de indios Tikunas, homem e
mulhfi". Offerta do director do Museu.

260 l

mulhe;-. Offerta do director do Museu.

261 4 Frechas de pesca, de ponta de paxiuba e dente de osso. Emplu-
malas de pennas de »íii/m»í. Índios do rio Jutahy. Offerta do
director do Museu.

262 3 Frechas de caça, duas com pontas do madeira rhombudas o uma de
gomo triangular, dentado nas duas faces. Emplumadas de

( ' ) Foi desta photographia çue o Dr. SanfAnna Nery tirou cApia para a gravura que se acha no
Poyj des .Axiuíotiís, pag. 135, Bg. 4ô.

V. u. i4
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lioiinas de muttim. OÍTerta do director do Museu. índios do rio

Jutaliy.

263 7 FDclias ilo s:iiorra, de ponta lanceolada de tírtooa. Emplumadas de

pcnnas do miitum. Índios do rio Jutahy. Oflerta do director

do Museu.

o-nxrapo int. x

^niia^s envenenadas o instrumentos tle musica

264 1 Grande iyaçaba (iTjnçaua) de forma mais ou menos globulosa, de
gargalo curto e estreito, jiintada exteriormente de branco com
capricliosos, rogiil ires o pei^íuitos desenhes, por pintura, de
coros veraiellia, aniarella c preta. Dimensões O'",42 de alt.

0'>,43 de diara. Índios Katauichi/s, i'io Punis. OITcrta de Francisco

Lo])os da Silva.

265 1 Feixe de 7 inunihà'< (biheçuhuh)) de initiriqnrainjn. envenenados, em
uma aljava de palha, coberta de cerol. Índios Uananás, t\0

Uaupéá. Oflerta do major Josó António Nogueira Campos.
266 1 Feixe de 9 hiirabi/s envenenados, de haste de flecha, gomo de ma-

deira (paj-iubá), em uma aljava de fuHolos de merity ligados por

uma corda de hurmui . índios Kaíauic/njs. Ofiferta de António
Teixeira de Souza.

267 1 Fei.xe de 7 kurabijs envenenados, de haste de /ífc/m, gomo de ma-
deira, em uma aljava do /hliolos da kuruã (afalea sp.), com a,

extremidade inferior coberta de massa de cerol arroxeada, e a
superior de uma cinta de casca de uambè (phiUodendrcn imbé),

ligada por um cordão de pellos de mLic.ico barrigudo. índios

Baniuas, rio Uaupés. OÍIerta de Joaquim José Ferreira de

Mendonça

.

268 1 Feixe de 7 httralji/s iguaes aos de n. 265, de aljavas menores e pe-

quenos gomos de [laxiuba. índios Baíii"ííS.

209 1 Feixe de 7 humhijs envenenados, de haste de flecha, gomo de
paxiuba e pontas de esporão de arraia, em aljava de foHolos

de kuriiá, coberta de tecido de uambè e uaram'!, com bocal

enfeitado de cordoes de pellos de macaco barrigudo e terminado
inferiormente em um envoltório de massa de cerol. índios

jl/ínníyfiiorís, dorio Tikié, alUuento do Rio Nogro. OÍIerta .
>

director do Museu.
270 2 Feixes de lui.rabi/s, um de 8 e outro de 'J, envenenados, de hastesi»

flecha, gomos de paxiuba, em aljavas de foliolos de huruá im-
bricados e ligados por um lio em espiral, com a parte inferior

coberta de cerol. Alguns destes kurabys são emplumados de

pennas de ;/fíPi(<() e /)í!(í!(/)!. índios //^lífiíKís, no Punis. Offerta

de António Herculano Pacifico.

271 1 Feixe de 7 kurabys semelhantes aos de n. 266, de gomos e aljava

menores (baçubukà). ladioi TariamU. Offerta de Frei lUuminato
Copi.

272 1 Feixe de 5 m!ír«/{i'(s, do haste longa de madeira, adelgaçada para a
parte superior, envenenados, em aljava de talas de taboca li-

gadas por lios de hurauá encerados. índios Kaiukinas, rio Juruà.

Ollerta do director do Mu-eu.
273 1 Feixe de 5 kurabys envenenados, de haste de flecha, gomo de pa-

xiuba, em aljava igual á de n. 205. índios Katauichys. Offerta

do Dr. José Lustosa da Cunha Paranaguá.
274 1 Feixe de 6 mwrM/iiís envenenados, de haste de jBaa-tw?/a, adelgaçada

para a parte superior, em aljava do talas d't taboca unidas supe-

riormente por fios de kurauá encerados, com enfeites de cordões

de fibras tintas do vermelho, terminando inferiormente em ura

envoltório de cerol. índios do Rio Branco. Offerta do director

do Museu.



— 1(J7 —

275 1 FeixG de uiurnJuis envenenados, de haste de madeira adelgaçada
para a parte superior, em aljava inteiramente coberta de cerol.

Índios Kauaidnjs, rio Kaiauary, alTluente do Apaporis que
desagua no Japurá. Oflerta do major J< sé Joaquim Palheta.

276 2 Pequenos murakiíf: envenenados, de Inste flnissima e adelgaçada
para a e.xtremidade superior. Estes olijectos não estão em boas
condições, porque acham-s'i incompletos o falta-lhes a aljava,
índios? OITerla do Dr. José Lustosa «la Cunha Paranigtià.

277 2 Feixes de miiriihití envenenados, um com 6 e outro com 4, de hastes
de paxhiha adelgaçadas para a parte superior, em aljavas de
talas de taboca que alternam com a parte colierta de cerol que
reveste o interior. Índios Konibos. rio Ucayale. Olterta do côn-
sul José Guilherme de Miranda Chaves.

278 1 Feixe de 2 gi"ando3 nuirukús envenenados, do haste de paxiuba,
em aljava de palhas de milho superpostas, enleiada de cordões
de fios de kurawi. índios Aumxiakis, rio Ucayale. Oflferta do
cônsul José Guilherme de Miranda Chaves.

279 3 Feixes de muntkin envenenados, um com 4, outro com 7 e outro
com 10, de hastes do paj:iitba, aljavas de talas de laboa envol-
vidas superiormente por fios de hm-aa-i e algoJão, cobertos
aquelles de massa pulverulenta vermelha e estes sem pintura,

índios Piros, rio Ucayale. Ollertas ilo Dr. José Lustosa da
Cunha Paranaguá e cônsul José Guilherme de Miranda Chaves.

280 2 Feixes de muruUi^í: envenenados, um com 3 e outro com O, de hastes
de paxiuba adelgaçada para a parte superior em aljavas iguaes
ás de n. 270, porém cobertas de palha ile milho para que so

não estraguem. Índios r/'Oií<(iítíros, no Pachitéa, Peni. Oflerta
do cônsul José Guilherme de Miranda Chaves. (')

281 6 Lanças de haste de paclàuba. adelgaçada em uma extremidade, co-
berta de substancia resinosa, enfeitada superiormente de largos

nnneis de flos de algodão branco ornado de desenhos vermelhos
e pretos que altermim com outros anneis de pennas encarnadas,
azues, amarellas e pretas do anamhc, mutum, e tucano. As pon-
tas longas e aguçadas são mais ou menos triangulares, diver-
samente dentadas, apresentando alguns dentes unciformes. ín-

dios Konibos. Ofl'!rta do cônsul José Guilherme de Miranda
Chaves.

282 1 Longa e pesada lança, de paxiuba, com a parte superior enfeitada

de pennas brancas, amarellas e vermelhas, coberta em grande
extensão por lios do algodão branco, terminada superiormente
em longa ponta triangular envenenada. No terço inferior da
haste, no ponto em que se a empunha, é coberta de fio de algo-
dão encerado, orlado inferiormente de pennas brancas e encar-
nadas, índios .l/(!i/í!/-!(í!rt6-, rio Ukayale. Offerta do cônsul José

Guilherme de Miranda Chaves.
283 1 Craneo de Ipurinu, do rio Purús. Pertenceu a um indio assassinado

em março do 1883 pelo negociante Leonel, que, a golpe de ter-

çado, fendeu-lhe completamente o osso frontal, interessando esse

golpe a parte anterior Aos parieiaes . A parte fendiíla, em esti-

lhaços, encontra-se na irjaçaba n. 264. Oflerta do Dr. Ray-
mundo da Rocha Filgueiras.

284 3 Ossos (7d»!i(r(,'4; do individuo, cujo craneo tem o n. 228. O resto do
esqueleto acha-se na if/açaba n. 264. Oflferta do Dr. Raymundo
da Rocha Filsfueiras.

285 1 Grande tambor C^^anftMíe dos bolivianos^, r.sado por occasião de festa.

índios Karipunás, rio Madeira. OíVerta de D. Velasquez.
286 1 Tamhorinlio. índios A'oíií6os. Offerta do cônsul José Guilherme de

Miranda Chaves.
287 4 Toi-cs ("ma/ígpa /a (o mais grosso)

; pwci/ (o immediato), dos Tarianás,

usados nas festas do VurM/jari/, de] diversos tamanhos, de pa-

(') o esluJo completo sobre inumkús e kiirabvs encontra-3e no livro «i^MmaJom". -Voifs ífmi iio-

turaliste brisil.i'n», de J. B. Kodrigues.
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xiiilia polidas. índios Tariands e Tuhanos. Offerta do Frei Ma-
Ihous Cnnioui.

288 1 Kurú ou buzina do utn grande strombits, b izio marinlio recebido dos
in^ílizus da Gnyauii. Usado ern viaííens e festas. Indics Ma-
httc/ii/í!, rio Uranco. OfTerla do diiector do Museu.

289 1 Kraknchá de colmo ilo lahoca dentado. Usado em festas ta/iuyas.

OlVerta do director do Museu.
290 1 Gaita de laboca, usada na festa tapuia do Çairê. Offerta do director

do Museu.
291 3 UhusAo OAiao Ae ijaboiy, instrumento de festa íai-ía*!'!. OÍTertas dos

majores .lose Joiquiiu Palheta, Josó António Nogueira Campos
e do Conde Iíi'inano Stradelli.

292 1 Vestimenta liin fúrini do saman-it, do lurury. ornada de pinturas
pretas, amarellas e vermelhas, tendo na base uma franja de lí-

ber do tauary. A parte superior termina em grande mascara
coberta anteriormente de cerol, pintada das mesmas cores do
corpo e post"riormeate terminada em grosso cordão de tauary,

sinnilando trança do cabe lio. N;i mascara enoontram-se duas
orelh IS oldongas, de tururi/. Usada era ceremonias fúnebres.
Índios Kabcos, entre as cabeceiras do rio Uaupés e o rio Ka-
duiury. Offerta do major José Joaquim Palheta.

293 1 Vestimenta de líber de turury, do forma cónica, com longas franjas

de estopa de castanlia (hcrtholeiia excelsa) e desenhos encarnados,
pretos e amarellos. li' munida do mangas pintadas de vermelho,
também com franjas. Termina superiormente em uma pequena
cabeça com duas longas orelluis ti-iangulares de tecido de ua-
rumã. Índios Kuhéoa . Usada ]ias dansas da festa do yurupary.
Offerta de António Francisco Liberato.

294 1 Kauahnuá ou instrumento de manar compasso de dansis, de colmo
do taboca, f 'chailoem uma extremidade. Índios Eric/ianrfs. Offerta

do director do Museu.
295 1 Feixe de 5 knrabys, d j gomo de pachiuba, em aljava coberta de cerol.

Índios Uunanás. Offerta de Benjamin da Silva I>ueas.

290 1 Feixe ile 5 Kurabys envenenados, semelliantes aos do n. 265, porém
emplumados de pennas de azas de arara, com o espaço entre
as pennas coberto de cerol. Índios Katauichys. Offerta de Amé-
rico Chaves.

A.x'nxst,s cle c a, ç a

EXPLICAÇÕES

297 1 S(i>-«6atoM(( ('piíftima dos peruanos), curta, adelgaçada para a parte
superior, de bocal ue madeira semdhando dous cones reunidos
pelos vórtices, emaniçada (') com tala estreita de casca de raiz de
vambè. Xmlios, Oiontakiros,v\o Ukayale. Offerta do director do
Museu.

298 2 Longas nar.ibataiuia, entaniçadas de largas talai cam casca de uambó,
de bocal de mídeirade fói'mi cónica, mostrando no terço infe-
rior uma alta mira de oend, com um longo lente de captonra
(kyilrochierv.s sp.) Inilios De\-ana>:: rio Uaupés. Offerta do te-

nente-coronal Innocencio Eustáquio Ferreira de Araújo e major
José Joaquim Palheta.

{*) Não se encontra esta palavra nos diccionanos. i;'uía)iiVar, t«rnio todo brazileiro, signiíicft
enleiar, em espiral, qualquer ohjecti com talas ou cípús.
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299 l LoDjra mfabatàna pouco adelg'açada na parte superior, de pequeno
"bocal de cerol, entaniçada com estreita tala de tiúinbê, tendo por
mira, alguns decimetros acima do hocal, dons denti?s incisivos de
macaco, oppostose ligados por cerol. Índios Katauichys . Offerta
de António Teixeira de Souza.

300 1 Esplendida sarubatana de S^iõO de comprimento, pouco adelgaçada
para a p:irte superior, inteiramente coberta de cerol, lisa, de
bocal de fórma annular de osso (libia ou fémur) de onça, de mira
saliente de corol, infelizmente partida. Índios Cetibos, rio

Uca vale. Oflfertn do cônsul José Guilherme de Miranda Chaves.
301 1 Grossa e longa sarabaiana, adelgaçada pira a jiarte superior, enta-

niçada com tala estreita de uambè com pinturas brancas, ama-
relhis e encarnadas, de boc.il de madeira também entaniçado e
sem mira. índios Tihunas. Offerta do Dr. José Lustosa da Cunha
Paranaguá.

302 1 Sarabatana (maifbi, dos Tarianàs.), semelhante à de n. 297, porém
mais grossa. Índios Eitbéos e T'ii'ian'>s, Ofterta do director do
Museu.

303 1 Sarabatana louga e muito adelgaçada para a pirte superior, estrei-

tamente entaniçada com cascas de uambè, de pequeno bocal de
madeira e de pequeni mira perto do bocal, íeita de cerol com
dous pequenos dentes de cuiia collocados parallela e longitudi-
nalmente, índios iCtíreíMí, rio Japurá. Otlerta do director do
Museu

.

304 1 Sambalana pouco adelgaçada para a extremidide superior, onde ó
ornada de um annel, coberta inteiramente de cerol perfeita-

mente polid 1, de bocal formado de dous dentes de talíetu collo-

cados angularmente, de modo a se ajustarem à commissura dos
lábios. InJios ? Ofterta do di-.-ector do Museu.

305 1 Sarabatana semelhante á de n. 292, porém estragada: índios Deca-
nas, entre os rios Tikiô e Papory, affluentes do Uaupós. Offerta
do director do Museu, (i)

306 1 Longa aljava (huib-rerú, em lingua geral), de spatha de uassahy
(euterpe sp.) ligada por cordões de merity, contendo longas frechas
estreitíssimas de talas do peciolo de inciyâ, hervadas em uma
extremidade e enleiada em outra de monguba (bombax seibaj.

índios Maianho}igí, das fontes do rio Parimá. Offerta do director
do Museu.

307 1 Aljava de colmo de taboca, com pequena cabaça (crescentia cujeté)

ligada lateralmente por talas de madeira. Esta cabaça serve de
deposito à paina de sumawna (eriodendron suinauma) com que
se enleiam as frechas, .acompanha a sarabatana 301. índios

Chontakiros. Offerta dn director do Museu.
308 1 Aljava (muryc, dos makuchys), de teci lo do xtarumá, forma cylin-

drica, porém comprimida no centro, coberta de cerol, fechada
por tampa de couro de veado, com a parte comprimida enleada
de tios de hurauà que prendem a sv.mauma k irecha. A tampa
ó ligada ao corpo por um cordão, de cuja extremidade pende uma
maxilla, com dentes Ae piranha, que fiiz papel de faca para cortar

a ponta das frechas . índios Makuchys. Offerta do director do
Museu.

309 I .\ljava de foliolos de kuruà imbricados, unidos na parte superior,

com a inferior coberta de tecido de ttarvmá, affectando o todo

a forma de /j/wiWiís . Contém frechas envenenadas, de úbras de
patav.d (cenocarpits pataw). índios Kuauichys. Offerta do Dr.
José Lustosa da Cunha Paranaa^Ucá.

310 3 Aljavas toscamente feitas, duas de foliolos de merity o uma de huruã,
ligadas por cordões de tios de kurawi, com duas pequenas bolsas

pendentes de foliolos de uíiínrana (jfeonoína sp.), contendo paina

(>) o estudo completa sobre saraiatanas eneontra-se no livro < VAmatoni. Notts d'u» natu-
tatiítibri$%li«n>, de J. B. Kodriguesi



— 110 —

cli; suíiiaunui para onleiarnas frechas de fibras depaiawí. Acom-
Ijaiihani a zarabatana n. 303. índios Katavichys. Oflferta do
António Teixeira do Souza.

311 1 Aljiva de madeira leve e Ijranea, conhecida vulgarm-nte por
molunrj^- longanii-ntc cyalhiforine, de base coberta de cerol,
contoiiilo freclias de (ibras do paianá, envenenadas, com a extre-
niiilailo envolvida cm suminuna, ligada por fios de huraud.
Aroiiip.vnlia a sarabaíanu n. .302. Índios Decanas. OfTert.'i do
director do Museu.

312 1 Aljava de circulo de takuara enleiadade flos de algodão, com dous
duplos diimotros de talas de inouii, cru/.ados e ligados na parle
contrai a uma pequena luiste de madeira que serve pura enrolar
una estoira de numerosas frecliinhas de i«ai/". índios da Guyana.
Oílerta do director do Museu.

313 1 Aljava de tecido de Uítnun'', forma cj^lindrica coberta de cerol,
pintada de amarello, vermelho e branco, contendo frechas de
inai/ri envenenadas, com a extremidade envolvida em suinauma.
Acomp.iuha a sarabaiana n. .305. ludioi Tihunas. Offerta do Dr.
José Lustosa da Cunha Paranaguá.

314 1 Aljava (buçanino, dos Tarianos) cyathiforme, de um duplo tecido de
xuxrumá, com desenhos, de base coberta de cerol. Acompanha a
zarabatana w. 306. Indiof Tarianas. Oílerta do director do Museu.

315 1 Aljava curta, de forma cyliudrica, de tecido de luirunv'!, coberta de
cerol. contendo frechas de inaijA envenenadas. Índios Kuretm, rio

Japurá. Oflferta do director do Museu.
310 1 Longa e grossa aljava de j)íoío)!/;<;, forma cylindrica, pintada exte-

riormente do vermelho, com tampa de tecido da uarumà coberta
de cerol. Acompanha a sarabatana n. 307. índios il/íí-an/ms, rio

Japurá. Offerta do director do Museu.
317 1 Longa aljava de colmo de tahuara coberta de palha de foliolos de

kurauii, com a abertura dilatada o afmiilada, euleiada em espiral
por um cordão de fios de tuhum. índios Clnrianas e Abaatias, rio

Marary, affluente do Rio Negro Offerta do director do Museu.
318 1 V&Wíqí-a, estolica{^), b(illcstilia,baUcf:ta (bana, ia-i PoiJíari/sy, de longa

tala de madeira rija e flexível, munida na extremidade superior
de um dente e na inferior de um punho, tendo pouco acima um
furo circular para introduzir o dedo. Com esta arma, os sel-
vagens arreme:sam longas frechas desemplumadas, na guerra,
na pesca e n i ca(,-a. índios Pomarys e Ynmamadys, rio Purús.
Oílerta de M moei Urbano da Encarnação.

319 1 JFsío/íicfí curta, um pouco encurvada, de madeira solida e pesada.
tendo na parte superior e convexa um grande dente ligado por
cerol, de casco de tartaruga : na parte inferior existe o punho
com furo circular para o deão indicador. índios do Peru. Offerta
do Dr. José Lustosa da Cunha Paranaguá.

320 2 Longas frechas de haste de frech.xs uma pintada de preto, de pequeno
gomo, onde se introduz aponta hervada ; outra sem pintura e

gomo longo, onde se adapta um dente de osso. Dimensões 2"',40

de comprimento. A 1* dos índios Pomarys; a 2''' dos Yamamadys.
Offerta de Manoel Urbano da Encarnação.

321 1 Escudo imitando uma arraia com respectiva caudn, de tvrury. com
pinturas pretas, amarellas e encarnadas, representando pouco
mais ou menos as malhas do aminal. índios Uananás, rio Uaupé;.
Oílerta do major José Joaquim Palheta.

322 1 Vestuário de turury, da lesta do Yurupary, de forma cónica, com
longa franja de estopa de castan/ia, tendo o corpo pintado de
parallelogrammos vermelhos e amarellos orlados de preto. Este
vestuário tem mangas tintas de encarnado com franjas, e ter-
mina em pequena cabeç\ cylindrica, coberta de cerol. índios
í/íí)!'in<;,v', rios Içana e Chie, "allluente do Ri3 Negro. Offerta do
major José Joaquim Palheta.

)') o verdadeiro nome indigeua dado i>elos Oiiiílmus e KoUaiiias é csto'.ci:a.
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323 1 Longa ^ambaiana, adelgaçíida para a parte superior, entaniçada com
casca de raiz de xiambé, bocal de madeira, cylindraceo e com-
primido no centro, de mira de cerol, com dons dentes de cuíía.
Rio M;ira5'uá, affluento do Rio Negrn. Obtida dos i/uiípíí!, que a
obtiveram dos Miran}iaf,nov troca. Ollerta do director do Museu.

324 1 Grande bocal do 5a/-a6aía;!a, de madeira vermelha o pesada . índios
Tihunas. Offerta do director do Museu.

C3-ii.-cn=»o ia-. 3

A-iTua.» de guerra, remos e distiiictivos

325 1 Murukit perfeitamente polido, ornado no terço inferior de desenlios
por gravura, dispostos circularmente, com a pai-te inferior lisa

e terminada em ponta . ColIocaJa entre os desenhos superiores
existe uma parte cavada na madeira cheia de tava (argilla
amarella ou nca). E' distinctivo e usado em festas. Índios Chi-
rinnàs. Rio Demeneny. Offerta do major José António Nogueira
Campos.

326 1 Muriiki', com as gravuras cobertas de tauatimja (barro branco), e
com a extremidade superior ornada de pennas amarellase ver-
mellias de «/-ara. Índios Chirianás. O flerta do major José Joa-
quim Palheta.

327 1 Muritkii de madeira vermelha, semelhante ao de n. 326, porém com os
desenhos triangulares menores e sem pintura. índios Chirianás.

Offerta do major José Joaquim Palheta.
328 1 iViíi-ií'.K maior que o de n. 327, ornado de triângulos pequenos e

pintados de branco. Índios Chirianás. Offerta do major José
Joaquim l'alheta.

S29 1 iVi!)-i(Aíí delgado, toscamente ornado de triângulos. índios C7ííríaii£is.

Offerta do major José Joaquim Palheta.
330 1 Longo e bam feito niu,uhi( (t/auiná, dos Tariamis), dos Índios Banitif^s,

porém sem a parte superior ornada de pennas, como acontece ao
den. 217. Incompleto. Offerta do major José António Nogueira
Campos.

331 1 JI/mz-kA» semelhante ao de n. 330, porém menor e apenas começado.
índios do rio Uaupés. Offerta do mnjor José Joaquim Palheta.

332 1 Longo e grosso r,iunthÍ4, com anneis excavados na extremidade
superior, terminado em ponta aguçada e angular. índios Jama-
madyi, rio Purús- Offerta de Manoel Urbano da Encarnação.

333 1 Pesado Imidari'. de muirapiranga, esquinado, mais grosso na parte
superior e com punho na inferio''. Índios Yaimas, rio Mapuhy.
Offerta do pharmaceutico Barbuda.

331 1 Tamarníía, com a extremidade superior longamente oblonga e chata,
attenuando-sa na inferior, a formar um cabo quasi cyliudrico

que termina cm ponta. A parte superior é ornada de uma longa
franja de tios de hurauá pintado de roxo e com as extremidades
enfeitadas de pennas de papagaio contrafeitas. Índios Tuhanos,

rio Uaupés. Offerta do major José Joaquim Palheta.
335 1 Longa tamarami chata, de bordos cortantes e lados esquln:<dos,

"ãlargando-se gradualmente da parte superior para a inferior.

Esta é coberta de lios de algodão intercalando-se a outrosde
palha pintados de vermelho e preto, com tiador de fios de
algodão. Índios Chontakiros, Petú. Offerta do cônsul José Gui-
lherme de Mirand i Chaves.

336 1 Tamarana de muirapiran/ja, longamente oblonga na parte superior,

com os bordes cortantes, anguksa nas faces, attenuando-se a
Lrmar uma comprida haste terminada em ponta. A extre-

midada superior é ornada de pennas de cauda de arara e pen-
nugens brancas. Índios Tukanos. Offerta do major José António
Nogueira Campos.
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337 1 Longa, tamarana de paaiiuha, somelhanto á de n. 335, mais porém
\'<ngí\, com a parte inforiov coberta ilo palhas fio milho ligad^is

por um conlão oiicerailo ilispo^to om espiral e com enfeites

de lios lio iilfíoilao branco e onceiMilos, cruzados, formando de
cada lado uni lladoí-. In lins Chontahiros. Offerta do cônsul
José (iuilherme de Miranda Chaves.

338 1 Tamnrana chala, com os lados cortantes, attenuando-se na parte
superior para a inferior. A que serve de punho coljerta de massa
vermelha e pulverulenta, com um liador de um cordão de
hurauá, é ornada de três largos anneis de fios de algodão
cobertos de desenhos. O annol médio é enfeitado de pennas
azues do uanambé. Índios Konihos. Olferta do cônsul JosJ
Guilherme de Miranda Chaves.

339 1 Tamarana semelhante á de n. 3.35, porém mais longa, com a parte
inferior enfoitadn de anneis do tios de algodão pintados de rd.to

e preto, intercalados por utros de palha de palmeira, munida
de tludor de lios de algodão. Índios Chontahiros . Offerta do
cônsul José Guilherme rie Miranda Chaves.

340 1 Tamarana (uhaipá), com a parte superior chat- , oblonga, de bordos
cortantes, esquinada na parte media da face, terminando em
cabo flno e anguloso, bidentada no centro, de madeira pesada,
perfeitamente polida, ornada na parte superior de fei.\es de
pennas de arara, pa-pagnio e garça, pendentes de tios de missan-
gas. Índios Mahucinjs, rio Mahú, attluente do rio Branco.
Offerta do director do Museu.

341 1 Kuidarú cylindrioo, adelgaçado para a parte inferior, inteiramente
canaliculado longitudinalmente por dentes de cxnia, tendo em
dous lados oppostos uma linlia de pontos cavados, e quatro
anneis na parte inferior indicando o punho. Este instrumento
ó de madeira nesra e pesada. lná\as Uanambés, rio Tocantins.
Offerta do dii'ector do Museu.

342 1 Remo comprido de lon^a pá lanceolada, terminada em ponta ; cabo
quasi cylindrico, com punlio em forma de crescente. índios

Pomarys, rio Purús. Offerta de Manoel Urbano da Encarnação.
343 1 Longo remo com a pá porfeitaniente lanceolada ; cabo cylindrico e

punho transversal. índios Kaiauari/s, rio Apaporis, que desagua
no Japurá. Offerta do major José Joaquim Palheta.

344 1 Remo e pedaço do pào bruto descascado, tendo por pá um outro
pedaço de madeira, chata, gasta pelas aguas e pelo tempo,
furada e ligada ao cabo por três anneis de cipó. Este remo, em
completo estado primitivo, era usado pelos índios Kriehanàs
antes de pacirtcados, quando não tinham conhecimento dos
instrumentos de ferro. Offerta do director do Museu.

345 4 Remos dos Índios Krichanás, já feitos cora instrumentos de ferro,

porém de molde tosco, affoctando, entretanto, a forma do remo
civilisado. Offerta do director do Museu.

346 1 Vestimenta fúnebre semelhante á de n. 289, porém com largas
franjas de tauai-y desflado pendentes da altura do peito.

Índios Kubèos. Offerta do major José Joaquim Palheta.

Gl-n.TTI»0 BJ". 4

Utensílios domésticos de pallia.

347 1 Tipiti de talas de uarumã, para seccar massa de mandioca para
farinha ou extrahir o caldo (manikuera) para o tucupi, um dos
conilimentos indígenas. E' de forma cvlindrica cora as extra-
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milaJes munidas de grandes e fortes anneis das mesmas talas
cie que ó teito

; o aunei superior serve para suspender o obiecto
as arvores e o inferior pai'a por elle passar-se o tipitipema oupao sobre o qu;il se oollocam pesos artm de distender-^e
o upiu, comprimindo desse moio a massa. Este utensílio ner-
tence aos indiosdo rio Uaupés, porém é adoptado por quasi todas
as tribus, por tapiiyos e mesmo por civilisados do norte e sul do

Q.c , ,,
"'"Pei'"'- "flerta do major José Joaquim Pallieta.

.Í48
1 Matapi conioo de grades de talas de takuara, com um funil

Ulterior feito das mesmns talas por onde penetra o peixeh usado nas pescarias em igarapés. Índios Tarwn,h. otlertado director do JIusou.
349

1 MatapU (manrachy, ,)os Kriehanás), toscamente feitos, com a
abertiira atravessada por pequenas hastes li-adas às talas por

Zv/,7'^ '"Afr^'?"''''i'-
S^^oZ-s-^/os como o de n. 341. Índios

h-richamls. Oflcrta do director do Museu,
•íoo

1 Sonubara, espécie de peneira, de tecido unido de grelos de tuk<Amd
(astrocaryum tuc^m,;),mvi conduzir a massa da mandioca secca

PRin\;Yn"."''-n^r''f ^T-"'^
quadrangular. Iwlios Uapic/Lls,

Motta
' prolessor João Capistrano da Silva

351
1

Panahà pequeno de talas de im-umà, com testeira de tecido de

níl'n='rnT"J
° '"^ c°rda também de kuram para icchar o

352
1

P«««/(/, semelhante ao de n. 211. índios Erichanàs. Offerta do
director do Museu.

353 1 Bilain de forma circular, concavo, de tecido de varumà. índios

o-, o „ .-^«í"""""''
r° ^''^'é- Ofl"'f!i de Jeronvmo Costa.

Balaios semehantes no de n. 353, poréni maiores. Índios Drçanas.
•ít^^ o R.1

•"'"''"^ ''® Jeronymo Costa e major José Joaquim Palheta.35o 2 Balaios pequenos. Índios Decanas. Oílerfus de Jeronvmo Costa e
niajorJosé Joaquim Palheta.

3.-36 2 Balaios pequínos orn.dos de desenhos variados pintados de preto
índios Unanas. Offertas de António Franco Liberato e maior
José Joaquim Palheta. *

357 I Balaio de forma quadrangular, de um duplo tecido de rmrumcL com
diversos desenhos regulares, formando gregas. Este objecto
tem o tecido tao bem feito que não se pode ver onde foi começado
ou acabado. A mesma perfeição dá-se quanto aos desenhos.

3-Q , n
Índios Ji-richaívis. Offerta do director do :\Iuseu

308 1 Balaio de forma oblonga de !ecido i-ual ao de n. 357. índios
„ Aí-tc/w)jas. Oflerta do director do Museu.
àoJ

1 Grande ^j^jnaftú, typo dos maiores usados, com a forma do de n 21

1

ste objecto Ibi dado ao director do Museu por uma velha maior
de 00 annos, que tinha as costas completamente callejadas do uso
desse panaku, que era conduzido cheio de mantimentos e ba-
gagens.

PakanUa tecido de ('<'(>,/«• como o das palhas das cadeiras civilisadas.
Índios h.'-tc/ian<ii. Offerta do director do rnu-iêu.

Uatuni de cipó e de forma frlobulosa e larga abertura. índios ilfaftoní
Kio Negro. Offerta do niigor José Joaquim Palheta

Samhura de uma só folha de .irrii,,, de trazer suspenso áos hombros.
h trab:iIho muito engenhoso. Índios Uapichanás. Offerta do di-
rector do .Museu.

Pêra, de uma só folha de ,n,-íí7./, de guardar fructos, fechando-se
logo que estes sao ah encerrados, não apresentando sigual de
emeniUi. índios ;7't/,{c'i'<n''s. Oflerta do director do Museu

Pequeno sambara, de lorma cónica, do uma só folha do ineriíy de
trazer suspenso aos hoinbroj. índios C^piclumàs. OlXerU dò di-
rector do Museu.

Abanos //)«»,< m»v <l
'
diversos tamanhos, <le grelos deiukwnã. índios

Krichanàs. Offerta do director do Museu.

15

360
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866 I Pacarrl cylmdvico, de talas de uarumá, sem tampa. ladios ?7a;jí-

chaniU. OÍTerta do pro essor João Capistr.ino da Silva Motta.
367 2 Pequenos unturas somelliantes iia forma ao do ii. 3G1, porém de talas

do íápcj. IqJíos Mukous. OÍTerta do major José Joaquim Pa-
lheta.

368 1 Pequeno pacará de MarMWííi, com tampa. índios Uapichanás. Oflferta

do professor JoãoCnpistrano di Silva Motta.
369 2 Pequenos cestos do occasião, de cipó, para conduzir ovos de tarta-

ruga. InWoi KricliaM>:. OÍTerta do director do Museu.
370 1 Maíapi de taliis e inai/d, longa, toscament'; faljricado. índios Kri-

chanãs. OÍTerta do director do Museu.
371 2 Urus de tecido de talas de varumà, uni com desenhos pretos e outro

completamente branco; um sem tampa e outro com tampa que o
envolve inteiramente. Índios Uapichanás. OÍTerta do professor
João Capistrano da Silva Motta.

372 2 Pakarãs de foliolos de huruá, cosidos a ílos, de forma alongada e
quadrangular, para guardar ornatos de peiínas. índios do
rio UaupHS. OÍTertas do mnjor Jo-jé Joaquim Palheta e Joaquim
José Ferreira de Mendonça.

373 1 Vassoura de piassnvíi ("/eo/jo/c/íwtapiassaííaj, ornada superiormente de
tecido de Mf!í-u;H«, com desinhos pretos. índios do rio Uaupés.
OÍTerta de Manoel Gonçalves de Aguiar, que talleceu em março de
1887.

374 2 Pequenos cylindros de talns de «anoHíi, onde as crianças Krichanás
conduzem ovos de tartaruga. Offerta do director do Museu.

375 1 Cinta de cipó para prender tangas. índios £í'tc/ian<is. OÍTerta do di-

rector do Museu

.

376 1 Cesto de forma cylinlrica, de tecido de talas de líarumá, imitando
palha de cadeirr.s, para guardar ovos de tartaruga. índios Kri-
chanás. Offerta do director do Museu.

377 1 Rede (makyra) de cordões de fios de cukum. índios do rio Uaupés.
OSerta de António Francisco Li bera to.

<3-H.TJI*0 UO". 3

XJtensilios domésticos cie macieira

378 1 Tpadurupiãra, grande cyliudro ôoo, de tronco de imbaítba (cecro-

pia sp.), para peneirar-se ypadú (erytrorUon cocca). índios
Yauaritês, rio Içana, aíTluente do Rio Negro. OÍTerta de Frei
Matheus Cauioni.

379 1 Haste de madeira, tendo em uma extremidade um envoltório de
tururij fnamcaria sa.rifera), dentro do qual se coUoca o ypádk
moido. Esta peça é introduzida no ypadurupiara, e sendo ahi

batida, deixa sahir pelo turunj um pó impalpável, o ypadit, sem
que o vento o arremesse para longe. lulios Yauaritâs. Oflferta

de Frei Matheus Canioni.

380 3 Bancos vulgarmente coiihenJos por bancos uaupés, de diíTerentes

tamanhos, de uma só peça de madeira, com p ís, pintados diver-

samente. OÍTertas do major José Joaquim Palheta e Jeronymo
Costa

.

381 3 Ralos de madeira, pintados ile preto, cora dentes dj pelra dis-

postos regularmente, formando bonitos des3uho>, de diversas

dimensões, o maior com desenhos amarellos, por pintura. índios

Decanas. OÍTertas do major José Joaquim Palheta e Ernesto

Baptista Pereira.

382 Ralo toscamente fabricado, com dentiBs de cuiia e macaco, em completo
estado primitivo. índios Krichands. Offerta do director do
Museu.
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383 1 Cavadeira de madeira rijn e pesada, com as extremidades em forma
de pá e cortantes. Índios Bafuands, rio Deraeueny. Offerta do
major José António Nogueira Campos.

384 1 Banco afleclando a forma de jaboti/, de uma só peça de madeira
bruta. índios do Perii. Offerta do cônsul José Guilherme de
Mirauda Cliavos.

385 1 Pilão de tronco de madeira, cavado a fogo. índios Krichanás. Offerta
do director do Museu.

386 1 Rede (') de cordões de fios do algodão, pequena. índios Parin-
ííníííjs, rio Madeira. Dimensões í^iOXl™,^ Offerta do director
do Museu.

<3-n.TJi=»o 3xr. e

387 8 Arcos possantes, arredondados, acliatadcs na parte posterior e ante-
rior, com as competentes cordas, de madeira igual à dos de
D. 380. Índios Krichnnãs . Dimensões 5:'",45—2", 65, com diâ-
metro de 0'",035—0"',040. Offerta do director do Museu.

388 10 Freclias semelhantes às de n. 108, uma de niarayd (bactrís setigera

Barb. Rod.), de uma só peça, mostrando já a transição para o
estado civilizado, pois no gomo apresenta ponta de ferro, feita

de pregos. índios Krichanás. Offerta do director do Museu.
389 6 Gomos para frechas, pintados como os das frechiis n. 108, signal de

que a pintura c anterior á f\biicação da arma. índios Krichcmls.
Offerta do director do Museu.

<3-nxTX=c^ 3>a". ^

A. rcos e fi-eclias

390 3 Arcos de paxiuba achatados adelgaçados para as extremidades com
os bordos arredondados. Índios do rio Juruá. Offerta do director
do Museu.

391 3 Arcos ('í''''/^" dos /piirímís) de po.rti(&n, pequenos, achatados, com os
bordos meio angulosos. Índios Ipurinás, rio Purús. Offertas do
Dr. José Lustosa da Cunha Paranaguá e António Herculano
Pacifico.

392 2 Arcos grandes, achatados, meio côncavos na parte anterior e con-
vexos na posterior, leitos de paxiuia. índios Karipimàs, rio

Madeira. Offerta de
393 1 Arco de paxiuba, largo, achatado, plano na pnrte anterior e

concavo no dorso. Índios Bahiuis, rio Jutahy. Offerta de Manoel
Urbano da Encarnação.

394 2 Arcos de madeira amareliada, pequenos, achatados, canaliculados
na parte anterior arredondados na posterior. Usados para os
kurabys. índios Tnriímih e 2'uhanos, rio Uaupés. Offertas do
major José Joaquim Pallieta e director doMoseu.

395 1 Arco de pnxiiíba, tino, plano no dorso, convexo na parte anterior.
Atwíthiús, rio Takutú, atiluente do rio Branco. Offerta do di-

rector do Museu

.

396 2 Bonitos arcos de muirapinimn. adelgaçados para as extremidades,
planos no dorso, convexos na parte anterior. Índios do alto

Rio Negro. Olíerta do director do Museu.

(*) Makijra, em língua iterai.
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397 2 Pequenos arcos arredondados na parte anterior o côncavos na pos-
terior, de raiiileira vermelha, escura, com as cordas passadas e
unidas pelo dorso. índios Ipiiriltotôa, rio Urarikuira, allluente

do Rio Branco. OíTcrta ilo director do Museu.
398. 2 Pequenos arcos jura ci-ianças. índios Krichnn-U, rio Yauapery.

Olforta do director do Museu.
399 1 ijindo arco de pnxiuba, chato, de hordos ang^ulosos, quasi todo

coljerto lio lios de algodão com desenhos de varias cores, enfeitado
biteralmente de pennas amarellas e vermelhas de tucano. índios
Konilios. Esteoljjecto é em geral coberto de palhas de milho,
para que não se estraguem os enfeites. Offerta do cônsul José
Guilherme de Miranda Chaves.

400 2 Frechas de ponta lanceolala de taboca, emplumadas de pennas brancis
d(i azas de (jirça. Índios do rio Juruá. OÍTerta do director do
Museu.

401 O Grandes frechas do ponta lanceolada de taboca, e um* de haste de
madeira emplumadas de pennas inteiras de (jicião e mutum. O
espaço dessas ai^mas corapreheudiílo entro as pennas é enver-
nizado com massa avermelhada. índios Karipuivcs, rio Madeira.
Odertas do Pharmaoeutico .\lfrodo Soares d,i Camará e director
do Museu Botânico.

402 2 .4/iíiíií/a/arei semelhantes aos de n. 77. índios A'i-íc/íanás. Offerta do
director do Museu.

403 1 Rede de pesca ( pt/çá ) de forma mais ou menos cónica, de lios de
tiihiun. índios Tariamis. OÍTerta do major José Joaquim Palheta.

404 1 Igaçfiba circular, de fundo chato, hordos elevados perpendicular-
mente, argilla avermelhada, sem desenhos, e.xistindo somente
no fundo, pela parte externa, a impressão de folhas de cccropia,

onde naturalmente descansou o vaso logo depois de fabricado.
Na parte externa, pouco abaixo dos bordos vèem-se diametral-
mente oppostas, duas saliências para descanso da tampa, que
infelizmente partiu-se na occasião de desenterrar-se o objecto.

A tampa aíTectava a forma de calotte, da mesma altura do vaso

.

índios Mandos ou Bares. Foi desenterrada pelo director do
Museu no quintal existente sobre o antigo cemitério dos mesmos
índios, na praça Tenreiro Aranha, em Manàos. Dimensões 0™,67
de diam. 0",26 de altura e O'",015 de espessura.

Oeutr-o cLo s3,l9.o

405 1 Modelo de antiga montaria tapuj^a, cora vela de talas de mcriti/, de
1",45 de comprimento, de leme em forma de esparrella, vulgar-
mente chamado João de Pão ou kurumy.

Modelos de remos, de fórina diversa.

Modelo de harpão de pirarucu com apetrechos.
Modelo de Yateha, com lixa de tartaruga e apetrechos.
Modelos de çararacus ou frechas de pescar tartarugas, uma de harpão

triangular vulgarmente chamada hyh-mcmheka.
410 1 Modelo de frechi de pescar tambaki, desarticulando-se em quatro

partes, porém todas ellas ligadas por cordões dekurauii ou takwn.
Esta arma ó vulgarmente chamada /njb-pe-pena.

411 2 Modelos de frechas para peixes (7í«ína;/í;s^

412 I Modelo de frecha para ^lescav (lukimarcs). ( i) Vulgarmente chamada
P!>!n!((i<íi7ín.

(1) 0.S objrictos de 115. 405 a il2 t'aze n pirte do n, -505. tjdos eltes ortertalos pel> director d^:

Museu.

406



414
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época de grande vasante, entre inflnidades de cacos de louça de
arpilla, alguns com figuras authropomorphas e zoomorphas.
Calonla-se (]ne este in^iruniento estivesse enterrado ha mais de
Cem !innos. Actiialnienle não lia instrumentos algum que a/Tecte

essa lorn ;i. quer eiitin selvagens, i,\ier entre civilisaiios. O/ferta
do cadete Fahio de Mello Bacury.

432 1 Orando ni:icliado do dinrito compacto, de forma oblonga, polido,

comiinniido. com Ijordos cortantes, mostrando dos lados do
alcmlo três dentes jirolundos, perfeitamente enUilhados. Encon-
trarlo no alto Puriís. Dimensões 0'°,I9 de comp. O'", 12 delarg. a
0'",U5 de espessura, na parte mais grossa. Offerta do Dr. Ray-
mundo da líoclia Filgueiras.

433 1 Machado polido, He diorito, em forma de nlnburda, de bordos cortan-
tes. Dimensões. O", 12 na parte que forma a haste do centro,
0,"'16 de ili;inietio, 0.™C2 de espessura. O",!^ de largura. Rio
Demeueuy. Ollerta do major José António Nogueira Campos.

434 I Pequeno niiichado polii'o, de i/raniio, em forma de cunha, com um
dente década lado, de <-(/w((/o achatado. Dimensões 0"',09 de
laig. 0'°,00 de comprimento, O",025 de espessura, uo alvado.
Ignora-se a localidade. Offerta do padre Pedro G. Ferreira
Lustosa.

435 1 Machado polido, do sieniío, de forma alongada, gume angular, den-
tado de ambos os lados, pro.ximoao n^uíírfo, que é aredondado.
Din;onsões O'",09 de comp., 0"',05 de larg.. 0"',03 de espessura.
Rio Mahuós. Offei'ta de Eugénio Gentil da Motta.

436 1 Machado polido, do diorito, alongado, recto de um lado e curvo do
outro, de gume angular, tendo no teiço superior, que o forma
o alvado, de extremidade fracturada, um circulo cavado. O
alvado deste instrumento ó inteiramente granulado. Rio Urubu.
Offerta do Dr. José Lustosa da Cunha Paranaguá. Dimensões
0"',11 de comp.,0"',55de larg., 0"',04 de esp.

437 1 Machado semelhante ao de n. 436, porém com alvado aguçado e
perfeito. Parintins. Offerta de A. Valente de Menezes.

438 1 Machado semelhante ao de n. 434, pouco menor e mais estreito. Lo-
calidade ignorada. Offerta do padre Pedro G. Ferieira Lustosa.

439 1 Machado de diorito granitado pelo tempo, quadrantrular, de alvado
saliente para ambos os lados. Este instrumento veio com cabo
posto por civiiisado. Dimensões O'",08 de comp., O"",06 de larg.,

no gume. O'",09 no alvado, 0'",03 de espess. Rio Purús. Offerta
de Francisco Lopes da Silva.

440 1 Machadinho de diorito, deteriorado pelo tempo, cavailo no terço su-
peiior, a formar n/i^ní/o. Rio Purús. Dimen'íões O^jOOS de comp.
0",047 de largura no gume ;

0™03 de espess. Offerta de Francisco
Lopes da Silva.

441 1 Machado semelhante aoden. 439, polido, de gume partido. Rio
Urubu. Offerta do Dr. José i ustosa da Cunha Paranaguá.

442 1 Machado de diorito, de forma lenticular alongada, granitado pelo
tempo. Rio Mapuhy. Offerta do pliarmaceutico José Barbuda.

443 6 Machados de diorito oblongos, attenuados para c alvado, polidos, de
gume cortante, todos da mesma forma. Sul de Minas Geraes.
Dimensões 0°",09 de comip., 0°',45 de I irg. e 0",03 de espess. a
0"\16, 0"',ó65 e 0"°,04. Olferta do director do Museu.

444 1 Machado perfeitamente polido, alongado, de gume circular attenuado
para o alvado. S. João d'EI-Rey, Minas. Offerta do director do
Museu O™,28 de comp. O'", 10 de larg, uo gume,0™,07 no alvado;
0"",00 de espess.

445 1 Monolitho cylindrieo (moletaj de diorito compncto, perfeitamente
polido, rhombudo na parte superior. Dimensões 0"\74 de comp.,
O'", 06 na base ; e O'",03 no apicj (diam.) Díscalvado, S. Paulo.
Offerta do director do Museu.

446 1 Machadinho de quartzo, de forma approximada a de um parallelo-

grammo, de gume cortante, curvo e polido. Serra do Castello,

Espirito Santo. Offerta do director do Museu.
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447 91 Machados, de formas diversas, das províncias do Amazonis e Pará.
Esses instrumentos se acham descri ptos e desenhados ao «ipitulo
Armas de Pedra, da ohra. Aniiffuid'>jies do Aina;o>iaí publicadas
nos Ensaios de Sciencia e depois em avulso por João Barbosa
Rodrigues.

448 4 Jtfbno/íí/ios cylindricos, de diffdrentes dimensõ<!S e formas, descriptos
nas Antigitidades do Ainazonas, o maior do Carmo do Rio Claro
Minas.

449 l MonoHtho cylindrico attenuado em uma extremidade. Colónia de
Itajahy. S. Cathariua. Offerta do director do Museu. Dimensões
O^.õO de alt. O^.oe de diam. na base, O™,01 no ápice obtuso.

450 1 Machado de sienito alongado, perfeitamente polido, de gume circular
lascado. Sul de Minas. Oflferta do director do Museu. Dimensões
0",22 de comp.. O"», 10 de larg. no gume, 0",065 uo alvado

;

0'",045 de maior espess.

4il 1 Modelo em gdsso do ídolo amatonico, feito pelo estatuário brazi-
leiro Almeida Reis. Outros modelos deste idolo ejicontram-se
nos museus de Berlim, Baden, Freiburg, Munich, etc, feitoj pelo
esculptor allemão Knieter. a descripção deste objecto encoa-
tra-se no ídolo amazonico, de João Barbosa Rodrigues.

i»-A.Ti.m: sim*:BsmoFL

452 1 Vestimenta fúnebre com grandes franjas de tauanj e mascara de
cerol, enfeitadas de sementes vermelhas vulgarmente denomi-
nadas tentos. índios Kabêos. Offerta do major José Joaquim
Palheta.

453 1 Photographia em quadro representando um grupo de mais de 20
yioJiuès da malo&\ Ariman, rio Mauhé-açú, affluente do Ama-
zonas. Offertas do director do Museu.
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lustrumeiítos tapuyos

454 2 Frechas de bico de ferro ligadas ao gomo de madeira. Desemplu-
madas.

455 1 Flecha de pescar tart irugas (çararaht), composta de haste, gomo ou
suumba, virote e itapuà' X hiíste ó de llecha, o gomo de parahu-
uba, bera como o virote. Est3 ó furado na parte inferior onde
se adapta à pouta do somo, e é preso á haste por uma linha

longa que nelle se enrola. O itapuà é uma ponta de ferro acha-

tada e levemente sagittada na b;ise. A linha em geral tem com-
primento rdlativo à profundidade do logar da pesca, serve para
deixar a t irtaruga frechida mergulhar, conservando-se presa

à haste, que sobrenada.
456 1 Çararaca semelhante á de n. 455, de iíapuii de ponta tetrangular.

Este instrumento, vulgarmente chamado hyb-membeJn, serve

também para a pesca da tartaruga e dispensa o emprego do
jateká

.

457 1 Çararacão áe pescar peixes giniades, semelhante á çarara/ía n. 455 ,

porém uiiior, desemplumido, do tí-t^M/j de longa fliga de ferro

bidentada

.
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•i5S 1 Frecha (hyb-pepena) semelhante ao modelo n. 410, para maior, de
pescar tmnbnhi nos igiipóa. Desemplumadas.

459 1 Gapomja ou caniço em ijiie se suljstitue o anzol por osso ile peixe-

boi ou IVucto de cndocm-po <le lukumií. Serve para attraliir o
peixe ;i tona d'agua, illudinlo, pois que o fim de quem usa o
instrumento é Ijiter n'agua pira imitar a quedado fructo.

Desde que o peixe chc^'a-se e ntlo encontra o fructo, segura o

caniço, e assim ó apanhado

.

460 I Haste e karpão para pesca ile piniruhú (Sudis rjigas).

461 1 Yateluu de haste de madeira, ponta tetrangular de ferro, para
harpear tartarugas depois de frechadas pela çararaha,

462 1 Chapéo desabado de foliolos de grelo de tuliumii, para pesca.

463 I Urà de tecido de narwnii para guardar anzóes, tios de hvrn.wi,

linhas, cerni e outros apretreclios de pesca.

464 1 Arco miaihé usado por Uipvyox, como melhor. Achado entre os KH-
chaniis, em cujo poder foi parar depois de alguma correria,

natnraímeute, em que foi victima qualquer pescador.
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RELAÇÃO DâS TRIBUS SELVA5ENS REPRESENTADAS NO MUSEU
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22.

23.
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26.

27.

28.

29.
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31.

A9

.'Vbaanús .

Aka 11gatares

Aniahuakás

Apiakás .

Bafuanás .

Bahuàs . .

Hauinás

Harés . .

Cetivoi . .

Cliambioás .

Chiriauãs .

Clioutakiros

Decanas. .

Ikãtiaaás .

Inhamarés

.

Ipuricotós .

IpuriDÚs. .

Kacliinahuás

Kampás. .

Kanaraarj'S.

Kari punas .

Karinakás .

Katauicliys

.

Katukinas .

Kaaaiarys .

Koniljos . .

Kokamas .

Kriclianás .

Kiibéos .

Knretús . .

M kuchys .

M i.mkongs.

II

AS TRIIÍU.S r.io-í i:-M fjui: iivRirwi

Marary

Tikiô

Ukayale

Tapajoz

Uemeueny

Yutahy

Iverary o Kuduiny

Negro

Ckayali-'

Tocantins

Maoimen e Denieueuy

Facliitéa

Tikié e Papory

Purús

Purús

Urarykuera

Purús

Yuraá

Ukayale

Trauaká

Madeira

Yuruà

Punis

Yutuliy

Kaiary

Ukayale

Yauapory

Uaupôs

Yapurá

Mahú

Parlmá

Parimá

Ui
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

;!9.

4t>.

41.

42.

43.

44.

4.-).

46.

47.

4X.

49.

50.

51.

52.

.53.

54.

55.

56.

.57.

5s.

•5'.».

()0.

()1.

Mahakúá .

Mahiu^s.

M.akons.

Manáos . .

Mayuiaiaas.

Marauaràs.

Miranhas .

Mundurukii;

Nahuàs.

Parintintins

Pauicliianás

Pichivos

Piratapuyos

Piros

Pomarys.

Tarianás-

Tarumãs

Tikunas

Tukanos

Uaçahys

Uanambós

Uananás

Uapichanàs

Uakys .

Yahuás .

Yakuarités

Yamaradys

Yauuas.

Yumás .

r.IOS EM QUK IIAIIIIAM

Yuruá

Negro

Yavary e Ukayalc»

Yutahy

Vapurá

Tapajoz

Madeira

Maliué-açú

Catriman y

Ulcayale

(Jau pés

Ukayale

Punis

Uaupés

Essequibo

Solimoes

Kaiary

ICarimauy

Tocantins

Içana e Chie

Takutii

Branco

Ukayale

Içana

Purús

Mapuhy

Yuruá
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