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GABRIEL SOARES DE SOUSA chegou 
ao Brasil em 1569. Foi senhor de engenho na 
Bahia. Era extremamente observador e devia 
ser homem de boas leituras porque seu livro nao 
é somente urna das mais valiosas fontes de in
fonnayáo sobre o Brasil de seu tempo, mas ain
da um dos mais bem escritos, contendo algumas 
expressoes que o leitor jamais esquecerá. t o 
primeiro cronista civil da tena. Alguns episó
dios da história só sao conhecidos através de 
suas páginas. Capistrano de Abreu chamou a 
esta obra "a enciclopédia viva do século XVI". 

A história deste trabalho é curiosa. De 
seu irmáo Joáo Coelho de Sousa, destemido 
sertanista falecido as margens do Paragua~u, re
cebeu Gabriel Soares de Sousa um famoso ro
teiro, revelador de misteriosas riquezas no setor 
da minera~ao. Deslumbrado pelas perspectivas 
de imensos descobrimentos, planejou urna expe
diyáo em grande escala, metodicamente organi
zada. Era preciso, porém, obter do rei certos 
favores. Para isso transportou-se Gabriel Soares 
de Sousa para a corte de Madri, onde permane
ceu largo tempo na via-sacra dos ministérios e 
tribunais. Foí ali que escreveu este Tratado des
critivo, chamando a atenyao do reí e dos minis
tros para os valores da tena e para os perigos de 
perde-la. Obtidos os favores e honrarlas, voltou 
a Bahía e iniciou a expediyáo, infelizmente 
malograda. 

Nao se conhece o original da obra. Mas há 
dela muitos apógrafos, todos anonimos. Foi 
publicada pela primeita vez, parcialmente, por 1 

Freí José Mariano da Concei9ao Veloso, no 
princípio do século )QX. Em seguida apareceu 
o texto completo em publicayao da Academia 
Real das Ciencias de Lisboa. Em 1839 Varnh~ 
gen identificou definitivamente o autor em tra
balho célebre. Em 1851 o mesmo historiador 
fez a edi~áo integral e expurgada do texto com
pleto, reeditado em 1879. 

t este trabalho que foi incluído nesta co
le~áo em 1938 e que ora se reedita, obedecendo 
exatamente (apenas com a necessária atualiz~ 
yao ortográfica) ao texto estabelecido pelo 
maior historiador brasileiro. 

A. J. L. 

-
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APRESENTA(.AO 

Há quatrocentos anos, exatamente a l.º de mar,~o de 1587, 
em Madri, Gabriel Soares de Sousa ofertou a D. Crist6vao de 
Moura os originais de seu Tratado descritivo do Brasil em 1587, 
talvez a obra mais admirável de quantas em portugues .produziu o 
século XVI, na opiniao de Vamhagen. 

É, pois, com a maior satisfa~ao que o INL apóia esta edi~ao 
comemorativa do Tratado, a terceira feíta pela Editora Nacional, 
em sua tradicional col~o Brasiliana. 

A primeira impressao br~ileira saiu na Revista do Instituto 
Hist6rico e. Geográfico Brasileiro, v. 14, de 1851. No mesmo ano, 
foi feíta a primeira edi~ao brasileira em volume, apoiada no estudo 
de vários códices existentes no Brasil, em Portugal, Espanha e 
Fran~a, e acrescentada de alguns comentários a obra por Fran
cisco Adolfo de Varnhagen, impressa na Tipografía Universal de 
Laemmert. 

Em 1958, o trabalho de Gabriel Soares de Sousa mereceu da 
" Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil uma bela edi~ao de arte, 

ilustrada com xilogravuras de Marcelo Grassman, com o título de 
Bestiário: trechos ·do Tratado descritivo do Brasil em 1587. 

' 
Wladimir Murtinho 

Diretor do INL 



GABRIEL SOARES DE SOUSA E O TRATADO DESCRITIVO DO BRASIL 

Américo Jacobina Lacombc 

"A obra de Soares é seguramente o escrito mais produto do 
próprio exame, observa~ao e pensar, e, até diremos mais, enciclo
pédico da literatura ' portuguesa nesse período." Assim se refere 
Varnhagen logo no início da se~ao XXIII de sua obra monumental. 

Realn1ente em nenhuma obra do tempo encontram-se tantos e 
preciosos dados para a compreensao do início de nossa forma~ao: 
os passos iníciais da administra~ao colonial, os fundamentos de cada 
<:apitania, a descri~ao minuciosa da costa do país, légua por légua; 
a distribui~ao das tribos indígenas, com o registro dos hábitos de 
cada urna, finalmente a revel~o das riquezas minerais existentes 
e a previsao de um futuro radioso para o país. Tudo isso envolvido 
numa queixa pela falta de ~poio da rnetrópole na defesa da sua 
possessao. 

Gabriel Soares de Sousa nao escreveu somente um livro útil 
ao historiador, ao geógrafo e ao etnógrafo. Escreveu um livro que 
pertence a literatura pela maneira fluente e singela. o leitor per
corre sem tro~os suas páginas, livres de excessos de retórica, 
abundantes nos contemporaneos. 

O autor <leve ter chegado ao Brasil na armada que trouxe o 
governador fr,ancisco Barreto em 1569. Fixou-se na Bahía, onde 
prosperou, adquiriu fazenda, criou rebanhos de bois, cavalos, enge
nhos de a~car e terrenos na cidade do Salvador, tudo servido por 
abundantes escravos e índios forros . Deve ,ter viajado muito até o 
Sul, porque sua descri~ao da costa e dos acidentes geográficos 
revela um conhecimento pessoal e um poder de observa~ao excep
cionais. Nao cita fontes. Tudo resulta de um corihedmento direto. 
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Seu irmao, Joio Coelho de Sousa, veio indiretamente a inter
romper sua . vida de colono próspero. Chefiando urna entrada para 
o interi~r, recolheu amostras de ouro, prata e pedras preciosas 
nele ·existentes. Ao falecer, remeteu todo esse pr~ioso material a 
Gabriel Soares. Este deixou-se dominar pelo incendio da ambi~ao 
que contagiou tantos colonos. De posse do roteiro, pa~tiu para á 
corte de Espanha, a fim de obter do rei Filipe 11, entao govemando 
Portugal, concessóes que julgava imprescindíveis a execu~ao de um 
grande plano de explora~ao e conquista do interior do país além 
<lo río Sao Francisco. Requería títulos .de capitao-mor e governador 
da co~quista, o direito de nomea~ao dos cargos. de justi~a e fazenda, 
bem como concessao de hábitos das ordens de cavalaria e respectivas 
ten~as, a merce de cavaleiros-fidalgos, a licen~a para levar mineiros 
e mec'anicos, mesmo condenados a prisao ou degredados. Além 
disso, desejava levar duzentos fndios das aldeias, urna embarca~ao 
para os exploradores e quinhentos quintais de algodao em car~o. 

Como demorasse a tramita~ao do petitório, Gabriel Soares foi 
escrevendo o seu Tratado, justificando sua confi~a no futuro da 
terra e alertando o govemo metropolitano para o risco de urna 
invasao estrangeira. Urna vez instalados no Bra8il, seria muito 
difícil recuperar o território ocupado por estrangeiros. O futuro 
oomprovou seus temores. 

De tal maneira· espanta o documento pela abundancia ~e dados 
e . detalhes nas descri~óes, que houve quem o considerasse urna 
Hespécie de relatório geral da colonia luso-americana mandado fazer 
pelo reí Filipe 11". Nao obstante, foi Gabriel Soares de Sousa 
quem fez sua entrega oficial a Cristóvao de Moura em Lisboa, e 
l.º de mar~o de 15871

• 

De volta ao Brasil, em 1590, munido dos amplos poderes 
concedidos pela coroa, trazendo centenas de pessoas, inclusive qua
tro frades carmelitas, o navío Grifo Dourado, em que viajava, 
naufragou na enseada do Vaza-Barris, na Bahía. Nao desanimou 
Gabriel Soares. Marchando a pé para a capital da colonia, orga
nizou afinal a expedi~ao. Adentrando-se para o sertao e construindo 
um forte de cinqüenta em cinqüenta léguas, conforme as instru~óes 
régias. Já se encontrava nas cabeceiras do Paragua~u, quando 
faleceu vítima do impaludismo. Seu corpo foi levado para a Bahía. 

1 . Basílio de Magalbáes.' ExpanJao Geográfica do BraJi.l Colonúd. 3. ed. Río 
de Janeiro, Epasa, 19.44. p. 54. 
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Jaz no Mosteiro de Sao Bento sob urna campa onde se le: "Aquí 
jaz um pecador". Tal era a sua determin~ao. O govemadqr, que 
era entao D. Francisco de Sousa, em vez. de enviar refor~os como 
lhe solicitavam os expedicionários, ordenou que· retrocedessem para 
a Bahía. Mais tarde ele próprio vai conseguir os mesmos privilégios 
e vai ser um dos mais notáveis promotores' da conquista do sertio. 

Além do Tratado descritivo, escreveu Gabriel Soares de Sousa 
uns "Capítulos" contra os jesuitas, publicados nos Anais da Biblio
teca Nacional.2 , 

No j~ de José Honório Rodrigues, o Tratado descritivo "é 
o mais impc)rtante trabalho sobre o Brasil no século XVI" 3 • A 
contribui~o geográfica é a mais completa em re~ao as obras con
temporaneas. Na descri~ao da vida das tribos assinala as parti
cularidades de cada grupo, desde os que sequer se reuniam em 
comunidades, vivendo isoladámente nas florestas como animais 
selvagens, sem casa, n~µi rede, dormindo no chio, até os que já 
tinham .alguma raíz · de autoridade, chefes militares. e religiosos; 
constrói todo um panorama do mundo indígena dos primeiros 
tempos, como nao se encontra em qualquer outro documento. 

Quanto .aos apóg~afos, ocorrem em vários países, especialmente 
em Portugal e n~ Espanha. Foi publicado parceladamente, sem 
indica~ao de autoría, até que Varnhagen fez do estudo de seu 
ronteúdo urna de suas obras-pri_mas. 

Publicou o Tratado parcfalmente o frade brasileiro Freí José
Mariano da Concei~ao Veloso, quando dirigia a Tipografía Calcográ
fica do Arco do Cego, em Lisboa 4 • 

A Academia das Ciencias de Lisboa publicou em 1825 . o· 
documento integral, com o nome de Noticia do Brasil, sem indicar 
autoría. Era urna edi~ao repleta de falhas e enganos. Foi exata-

2 . A naif Ja Biblioteca NacioMI., 62 : 34 7. Estáo acompanhados de breves 
respostas aos padres e de urna nota preliminar pelo Pe. Serafim Leite. 

3. Hi1tória da Hi1tória do, BraJil - 1~ parte, Sao Paulo, CEN, 1979 (Col. 
Brasiliana), p. 435. 

4. A Tipografia Calcográfica, Tipoplástica e Literária do Ateo do Cego 
(Lisboa), que foi dirigida por brasileiros como Hipólito da Cost;l e Freí 
José Mariano da Concei~áo Velos0, publicou muitos livros de interesse 
para o Brasil. Em 7 d~ dez.embro de 1801 foi incorporada: a lmpressáo 
Régia. V. Carleron Sprague Smith. "Os tradutores brasileiros em Lisboa .. . " 
ÁnMJ do 111 Colóquio lntern. de EstuáoJ L11so-braJikiroJ. Lisboa, 1960. 
11: 395. 

\ 
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mente na crítica dessa edi~ao que V arnhagen ganhou as esporas de 
cavaleiro para ingressar na dita Academia. 

Mencionou-se também o aparecimento de 29 capítulos n'O 
Patriota Brasileiro, jornal publicado em París em 1830, conforme 
provavelmente o manuscrito de París, informa em nota a segunda 
ecli~ao, o próprio Varnhagen. 

A Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 
seu primeiro tomo, publicou um extrato de um manuscrito da 
biblioteca do Imperador: "Descri~io geográfica da América Portu
guesa", com a data de 1587. Sao os caps. LI e LXX da obra de 
Gabriel Soares acerca dos Tupinambá. 

Em 1851, Varnhagen imprimiu o texto completo e revisto na 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, co,m urna 
tiragem a parte, que constituí a primeira edi~ao integral, seguida 
<le outra em 1879, reimpressa na mesma revista, igualmente com 
separata. Na folha de rosto le-se: "Edi~ao castigada pelo estudo e 
exame de muitos códices manuscritos existentes no Brasil, em 
Portugal, Espanha e Fran\a, e acrescentada de alguns comentários 
a obra por Francisco Adolfo de Varnhagen". 

Esta passou, pois, a ser a versao definitiva. 

Em 1938, esta Cole\ao Brasiliana publicou a terceira edi~ao 
do texto varnhagiano, volume de quase quinhentas páginas e rapi
damente esgotado. A quarta edi~ao foi dada a luz numa mesma 
-cole~ao em 1971, alterada somente a ortografía. 

A Biblioteca Histórica Brasileira, publicada pela Livraria 
Martins, de Sao Paulo, publicou, sem data, em seu número XVI, 
a mesma obra, com o título de Notícia do Brasil, título da edi~ao 
da Academia das Ciencias de Lisboa, com introdu~io, comentários 
e notas do sábio professor Pirajá da Silva, especialmente visando 
as preciosas informa~óes de natureza etnográfica, zoológica e 
botanica. 

Em 1958, promoveu Cláudio Ganns a edi~ao da versao espa
nhola: Derrotero general de la costa del Brasil y memorial de las 
grandezas de Bahía. Baseou-se no manuscrito existente na Biblioteca 
do Palácio Real. Curioso é que o texto espanhol contém 19 3 
capítulos, quando os exemplares portugueses contam. 196. Ao texto 
foram ,anexadas as notas de Varnhagen a ecli\iO de 1851. 
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Em 1974, a col~ao Brasiliensia Documenta, sabiamente diri
gida pelo saudoso erudito Edgard de C-erqueira Falcao, incluiu em 
seu númeto VII urna edi~ao luxuosa da Notícia do Brasil, cuidadcr 
sarp.ente revista, e com acréscimo das notas do sáhio Pirajá da. · 
SHva e ainda apontamentos do sábio tupinólogo Frederico G. 
Edelweiss ... 

\ Esta ' é a indica\ao das publica~5es que ocorre no estudo de 
Cláudio Ganns 6 e em José Honório Rodrigues 6 • 

A contribui\ao da obra de Gabriel Soares de Sousa a com
preensao do primeiro século dá coloniza~ao é reconhecida por todos 
os historiadores. Alguns dados históricos .. estao incompletos, mas 
a descricio da terra, a notícia das plantas e animais e, acima de 
tudo, o depoimento pessoal sobre as várias tribos indígenas do 
tempo constituem um depoimento sem paralelo entre os contem-

" poraneos. 

Gabriel Soares representa um símbolo do ~ fOlonizador dos 
primeiros tempos. Fixou-se na terra, afazendou-se, enricou, quei
xou:se do esquecimento da terra ·pelos soberanos após D. Joao III 
- sentimento generalizado.. Foi vereador na Bahia e, como tal, 
jurou fidelidade ao rei espanhol.7 Como remate de sua vida, 
iniciou a era das entradas. 

Como observa com tazao Jaime Cortesao, "Gabriel Soares de 
Sousa Joi, como organizador de bandeira, um precursor em geral e,, 
em particular, de D. Francisco de Sousa, seu herdeíro cultural em· 
matéria tao medular na história do Brasil, como a explora~io 
mineira. De Soares de Sousa ele herdou roteiros métodos de orga-· 
níza~ao e as merces que lhe permitiram renovar aquele esfor~o" 8• 

Precursor do movimento bandeirante, de avan~ para o sertao,. 
Gabriel Soares de Sousa é um nome glorioso que fez e escreveu a 
história do Brasil. 

5. O Prim~iro historiador do Brasil. Revi!ta Jo lHGB, v. 238, 1958. 

6 . Id., ibid., p. 436. 

7. Juramento feíto pela cidade da Bahía a el-rei D. Filipe 1, 18 de maio de 
1582. As gavetaJ da Tor'e do Tombo 111. Lisboa, Centro de Esrudos 
Históricos Ultramarinos, 1963. p. 56. 

8. Pauticeae lusitana monumenta hiJtó,ica, Lis·boa, Real Gabinete Porrugues 
de Leirura do Río de Janeiro, 1956. 1 vol., p. CI. 

\ 
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Instituto Histórico do Brasil 

Senhores: 

Sabeis como a presente obra de Gabriel Soares, talvez. a mais 
admirável de quantas em portugués produ:.iu o século quinhen·
tista, prestou valiosos auxílios aos escritos do padre Casal e dos 
contemporineos Southey, Martius e Denis, que dela fazem men
\ªº com elogios nao equívocos. 

Sabeis também como as Reflexóes Criticas que sobre essa 
obra escrevi foram as primicias que ofereci as letras, por inter
médio da Academia das Ci~ncias de Lisboa que se dignou, ao 
acolhe-las no corpo de suas memórias, contar-me nos do seu gre
mio. Sabeis como aquela obra corria espuria pseudonima e cor
rompida no título e na data, quando as Ref lexóes Criticas lhe 
restitufram genuinidade de doutrina e legitimidade de autor e 
de título, e lhe fixaram a verdadeira idade. Sabereis, finalmente, 
como nada tenho poupado para restaurar a obra, que por si 
constitui um monumento levantado pelo colono Gabriel Soares 
a civiliza~ao, coloniza~ao, letras e ciencias do Brasil em 1587. 

Essa restaura~ao dei-a por enquanto por acabada; e desde 
que o Sr. Ferdinand Denis a inculcou ao público europeu, com 
express0es tao lisonjeiras para um de vossos consócios, creio que 
devemos corresponder a elas provando nossos bons desejos, embora 
a realidade do trabalho nao vá talvez corresponder a expectiva do 
ilustre escritor frances quando disse: "Ce beau livre ( ... ) a été 
l'object d'une ( ... ) (permití-me, Senhores, calar o epf teto com 
que me quis favorecer) ( ... ) dissertation de M. Adolfo de 
Varnhagen. Le ( ... ) écrivain que nous venons de nommer a 
soumis les divers manuscrits de Gabriel Soares a un sérieux 
examen il a vu meme celuj de Paris, et il est le seul qui puisse 



12 Gabriel Soares de Sousa 

donner aujourd'hui une édition correcte de cet ad1nirable traité, 
si précieux pour l'empire du Brésil:' 

Sem me desvanecer com as eJtpressoes lisonjeiras que acabo 
de transcrever do benévolo e elegante escritor, nao deixo de me 
reconhecer um tanto habilitado a fazer-vos a proposta que hoje 
vos fa~o de iinprimirdes o códice que vos ofere~o. 

Nao há dúvida, Senhores, que foi o desejo de ver o exemplar 
da Biblioteca de Paris o que mais me levou a essa capital do 
mundo literário em 1847. Nao há dúvida que, além deste códice, 
tive eu ocasiáo de examinar uns vinte mais. Vi tres na Biblioteca 
Eborense, mais tres na Portuense e outros na das Necessidades 
em Lisboa. Vi mais dois exemplares existentes em l\fadri; outro 
mais que pertenceu ao convento da congrega~ª? das Missoes e 
tres da Academia de Lisboa, um dos quais serv1u para o prelo, 
outro se guarda no seu arquivo, e o terceiro na livraria conven
tual de Jesus. Igualmente vi tres c~pias de menos valo: qu~ há 
no Rio de Janeiro (urna das qua1s chegou a estar hcenc1ada 
para a impressáo); a avulsa da cole~ao de Pinheiro na Torre do 
Tombo, e urna que em Neuwied me mostrou o velho príncipe 
Maximiliano, a quem na Bahia fora dada de presente. Em 
Inglaterra <leve seguramente.· e::'is~ir, pelo menos, o ~ódice que 
possuiu Southey; mas foram 1nute1s as buscas que aí hz após ele, 
e no Müseu Britanico nem sequer ·encontrei noticia de algum 
exemplar. 

Nenhum daqueles códices, porém, é - a meu ver - o original; 
e baldados foram todos meus esfor~os para descobrir este, seguindo 
as indica~oes de Nicolau Antonio, de Barbosa, de Leon Pinelo 
'e de seu adicionador ,Barcia. Na Biblioteca de Cristóvao de 
Moura, hoje existente em Valencia e pertencente ao Príncipe Pio, 
posso assegurar-vos que nao existe ele, pois que, gra~as a bondosa 
amizade <leste cavalheiro, me foi permitido desenganar-me por 
meu próprio exame. A livraria do conde de Vila-Umbros~ 
guarda-se incomunicável na ilha de Malhorca, e nao há probab1-
lidade de que quando nela se ache ainda o códice que menciona 
Barcia, possa ele ser o original. A do conde de Vimieiro foi con
sumida pelas chamas, as quais pode muito bem ser que devorassem 
os cadernos originais do punho do nosso colono. 

Gra~as, porém, as muitas cópias que nos restam - a urna 
das de Evora, sobretudo - creio poder dar no exemplar que vos 
ofere~o 0 ·monumento de Gabriel Soares tao correto quanto se 
poderia esperar sem o original, enquanto o trabalho de outros e 
a discussao nao o aperfei~oem ainda mais, como terá <le suceder. 

Acerca do autor talvez que o tempo fará descobrir na Bahia 
mais noticias. Era filho de Portugal, passou a Babia em 1570, fez-
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se senhor-de-engenho e proprietário ·de ro~as e fazendas em um 
sítio entre o Jaguaribe e o Jequiri~á. Voltando-a península, diri
giu-se a lVfadri, onde estava no l.º de n1ar~o de 1587, em que ofer
tou seu livro a Cristóvao de Ivloura, por meio da seguin1te carta: 

"Obrigado de minha curiosidade, fiz, por espa~o de 17 anos 
que residí no Estado do Brasil, muitas lembran~as por escrito 
do que 1ne pareceu digno de notar, as quais tirei a limpo nesta 
corte e1n este caderno, enquanto a dila~ao de n1eus requerimentos 
1ne deu para isso lugar; ao que me dispus entendendo convir ao 
s.ervit;:o de El-Rei Nosso Senhor, e compadecendo-me da pouca 
notícia que nestes reinos se tem das grandezas e estranhezas desta 
província, no que anteparei algumas vezes, 1novido do conheci
mento ele miro mesmo, e entendendo que as obras que se escrevem 
tem 111ais valor que o da reputat;:ao dos autores delas. 

"Como minha ten~ao nao foi escrever história que deleitasse 
co1n estilo e boa linguagem, nao espero tirar louvor desta escritura 
e breve rela~ao (em , que se contém o que pude alcan~ar da cos
mografía e descri~ao <leste Estado), que a V. S. ofere~o; e me· 
fará merce aceitá-la, como está merecendo a vontade com que 
a ofere~o; passando pelos desconcertos dela, pois a confian~a 
clisso mé fez suave o trabalho e tempo que em a escrever gastei; 
de cuja substancia se podem fazer muitas lembran~as a S.M. 
para que folgue de as ter de.ste seu Estado, a que V. S. fa~a dar 
a valía que lhe é devida; para que os moradores dele roguem 
a Nosso Senhor guarde a mui ilustre pessoa de V. S. e lhe acres
cente a vida por muitos anos. Em ?viadrj o I.0 de mar~o de 
1587, Gabriel Soares de Sousa." 

Para melhor inteligencia das doutrinas do livro acompanho 
esta cópia dos co1nentos que vao no fim. Preferi este sistema ao 
das notas marginais inferiores, que talvez seriam para o leitor de 
mais ~omodidade, porque nao quis interromper com a minha 
inesqu1nha prosa essas páginas venerandas de um escritor qui
nhentista. Abstive-me também da tarefa, aliás enfadonha, para 
o_ Ieito~,. de acompanhar o texto co1n variantes que tenho por 
nao-legitimas. 

. Esta obra, doze anos depois, já existía em Portugal ou por 
cóp1a ou em original; e em 1599 a cita e copia Pedro de l\1ariz na 
se~unda edi~ao de seus Diálogos. l\Jais tarde, copiou dela Fr. 
Vicente de Salvador, e, por conseguint.e, o seu confrade Fr. 
Antonio Jaboatao. Sin1ao de Vasconcelos aproveitou do capí
tulo 40 da l.ª parte as suas Notícias 51 a 55, e do capítulo 70 
a N otícia 66. 

Assim, se vós o resolverdes, vai finalmente correr mundo, de 
u1n inodo condigno, a obra de um escritor de nota. Apesar dos 
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grandes dotes do autor, que o escrito descobre, apesar de ser a 
obra tida em conta, como justificam as muitas cópias que dela se 
tiraram, m·ais de dois séculas correram sem que houvesse quem 
se decidisse a imprimi-la na íntegra. As mesmas cópias por des
gra~a foram tao mal tiradas, que disso proveio que o nome do 
autor ficasse esgarra~o, o título se trocasse e até na data se come
tessem enganos l 

Pesa-nos ver nos tristes azares <leste livro mais um desgra~ado 
exemplo das injusti~s ou antes das infelicidades humanas. Se 
esta obra se houvesse impresso pouco depois de escrita, estaria 
boje tao popular o nome de Soares como o de Barros. O nosso 
autor é singelo, quase primitivo no estilo, mas era grande obser
vador, e, ao ler o seu livro, vos custa a descobrir se ele, com estu
dos regulares, seria melhor geógrafo que historiador, melhor 
botanico que corógrafo, melhor etnógrafo que zoólogo. 

Em 1825 realizou a tarefa da primeira edi~ao completa a Aca
demia de Lisboa; mas o códice de que teve de valer-se foi infeliz
mente pouco fiel, e o revisor nao entendido na nomenclatura das 
coisas da nossa terra. Ainda assim muito <levemos a essa primeira 
edi~ao; ela deu publicamente importancia ao trabalho de Soares, 
e sem ela nao teríamos tido ocasiao de fazer sobre a obra os estu
dos que boje nos fornecem a edi~ao que proponho a qual, mais 
que a miro, a deveis a corpora~o vossa co-irmá, a Academia Real 
das Ciencias de Lisboa. 

F. A. DE VARNHAGEN 

Madri, l.º de mar~o de 1851. 

Aditamento 

Algumas notícias biográficas acerca de Gabriel 
Soares de Sousa, tiradas da 2.ª edi~o da História 
Cera/ do Brasil, do editor Visconde de Porto Seguro. 

Os ~rimei~os cuidados de D. Francisco de Sousa, logo que 
chegou a Ba~1a, foram os de dar cumprimento e execuc;ao as 
ordens receb1das para que auxiliasse eficazmente a Gabriel 
Soa~es na sua ·projetada expedic;ao a atual Província de Minas, 
sub1ndo pelo Paraguac;u ~té as suas cab~ceiras, e passando depois 
destas as vertent~ do R10 de S. Francisco, segundo um roteiro 
que, conforme d1ssemos, uns sete anos antes recebera deixado 
por seu. irmáo Joao Coelho de Sousa, o quaÍ, "depois 'de haver 
percorndo os sertoes durante tres anos, e de haver neles desco
berto metais preciosos, e, segundo parece, até já diamantes ao 
falece:, 9uando regressava de tais descobrimentos, nas cabeceiras 
do R10 J>araguac;u, lhes mandara entregar a sua derrota por um 
portador de confianc;a". 
. Era Ga~riel Soares n~scido em ~ortugal, talvez na própria 

cidade de Lisboa, onde unha duas urnas. Em 1567 passava a 
lVfonom,otapa •. acompa~hando a Francisco Barreto quando, arri
bando a Babia, prefenu ficar nesta cidade, onde foi medrando, 
chega!1do at~ ~ ~azer-se senhor de um grande engenho de ac;úcar 
?~ R10 Jequ1nc;a. ~or morte de ~~u ir~~o Joao Coelho, de quem 
~ª, .tratan:ios, herdeuo do seu 1t1nerano do descobrimento de 
anas ~runas i:~s s~rtoes, resolveu passar a Europa, a requerer 

conces~oes e pnv1lég1os; mas houve tal dila~ao no despacho de seus 
requenmentos, que, tendo partido da Bahía em fins de agosto 
de 1584, só depois de meados de dezembro de 1590 foi despa-
chado N · 1 · · esse 1nterva o, talvez com objeto de recomendar-se, ofere-
~eu, no l.º de marc;o de 1587, a D. Cristóvao de Moura, estadista 
~~fluente no 9~verno, o precioso escrito acerca do Brasil de que 
Jª demos noticia. · 
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As concessóes obtidas pelo mesmo Soares reduziram-se: 
A urna carta régia ao governador do Brasil, a fim de que 

fossem postos as suas ordens duzentos indios frecheiros; e a mais 
oito alvarás, todos da mesma data, dispondo: 

Que o mesmo Gabriel Soares de Sousa, "ca.pitao-mor e gover
nador da conquista e descobrimento do Rio de Sao Francisco'', 
teria o direito de nomear, por seu falecimento, um sucessor, que 
gozaria dos mesmos títulos e poder. 

Ero ter faculdade de prover todos os oficios da justi~a e da 
fazenda no seu distrito. 

Em lhe ser concedido, para quatro cunhados e dois primos, 
que com ele iriam, o hábito de Cristo, com 50 rs., e no fim da 
jornada, o foro de fidalgo e moradia para os mesmos; e mais dois 
hábitos para os capitaes que o acompanhassem. 

Em poder conceder o foro de cavaleiros fidalgos até cero 
pessoas dos do seu séquito. · 

Em poder fazer promessas de mais recompensas aos que se 
distinguissem. 

Em lhe ser facultado o tirar das prisóes, para levar consigo, 
os condenados a degredo que escolhesse, sendo de ofício meca
nicos, mineiros, etc. 

Em ser a estes contado, como- tempo do degredo, o da 
expedi~ao. 

Finalmente, em ficar autorizado, se quisesse, a prosseguir os 
descobrimentos ainda mais além do Rio de Sao Francisco; e, por 
conseguinte, até dos próprios terrenos das atuais provincias de. 
Goiás e Mato Grosso, se lá {hegasse. 

Os alvarás, mandados passar por Esteva.o da Gama, foran1 
escritos por Joao da Gama, ambos mui provavelmente ainda apa
rentados com o famoso descobridor da india, Vasco da Gama~ 
Depois de chegar a Lisboa, para se embarcar, obteve o mesmo 
Soares mais duas gra~as, ero 27 de janeiro imediato, a saber urna 
ordem para nesse pórto se lhe dar embarca~ao, e mantimento 
ordinário as pessoas que com ele iam, e outra para o governador 
do Brasil lhe dar cincoenta quintais de algodao em caro~o, do 
que houvesse pertencente a Fazenda, a fim de se fazerem armas, 
para os que o deviam acompanhar a nova conquista. 

Auxiliado com tantos favores, partiu afinal de Lisboa o novo 
"capitao-mor e governador,. Gabriel Soares de Sousa, na urca 
flamenga denominada "Grifo Dourado", em 7 de abril de 1591, · 
conduzindo consigo uns trezentos e sessenta homens, incluindo 
quatro religiosos carmelitas, um dos quais, Fr. Jerónimo de Cana
vezes, veio até a ser depois Provincial. 
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O projeto de Soares era chegar as cabeceiras do Rio de S. 
Francisco, onde se deviam encontrar as minas, de que nos lugares 
de que levava nota pelo roteiro de seu irmao, <lava conta o mesmo 
roteiro; e cuja existencia veio a confirmar-se no seguinte século, 
pois essas minas se achavam evidentemente no distrito da Provín
cia, que, pelas que depois nela se descobriram, se ficou chamando 
de Minas, como sabemos. 

Infelizmente, o seu completo descobrimento e explora~ao, e 
por conseguinte, o princípio da coloniza~ao nesse distrito, ainda 
entao teve de ficar aprazado, em virtude dos sucessivos malogros 
que acompanharam a dita expedi~ao de Gabriel Soares, inclu. 
indo a sua própria morte, sucedida proximamente na paragem 
onde tivera lugar a de seu irmao, e a de um índio por nome 
Araci (o Sol) que lhe seryia de guia. 

O principio do malogro da expedi~ao proce<leu de haver 
em meados de junho naufragado a urca onde vinham todos, em 
Vazabarris, onde, gra~as a recente coloniza~ao por Cristóvao de 
Barros, nao caíram vítimas dos índios. 

Salvando-se a maior parte da tripula~ao, passou o mesmo 
Soares a Bahía, onde refeito com os auxílios que lhe deu D. 
Francisco de Sousa, empreendeu a expedi~ao, indo primeiro as 
suas terras, onde acabou de prover-se de carne e farinha, e logo 
varou até meter-se no conhecido Boqueirao por onde fors:osa
mente devia entrar para seguir caminho, subindo com o Rio 
Paragua~u pela _margem direita. 

Seguiu sempre subindo até o arraial, mais ou menos encos
tado a margem direita do mesmo rio até urna paragem em que, 
con1 parte da gente que levava, deixou assentado um arraial, 
porventura a próprio chamado de Joao Amaro, pois tinha ordem 
de ir deixando no caminho pequenas povoa~oes ou arraiais for· 
tificados, de 50 em 50 léguas, proximamente. - No ca1ninho até 
esse arraial "lhe adoeceram muitos homens de sezoes, e perdeu 
muitos animais mordidos dos morcegos", pragas estas que deviam 
ser muí nocivas, quando os sertanejos tiveram mais tarde que 
abandonar este caminho, cortando do Boqueirao ao arraial de 
J oao Amaro, pela chan1ada "Travessia", terreno sem pastos e 
quase sem água. 

Desse primeiro arraial, prosseguiram, sempre pela rnargem 
direita do Paragua~u acima, nao sem grandes trabalhos para evitar 
ciladas dos gentios, a abrir picadas e juntar os animais, que se 
extraviavam, e as vt:zes de todo se perdiam, já mordidos das 
cobras, já comidos pelos tigres; e finahnente pelos obstáculos 
oferecidos pelo próprio rio, que ladeavam, o qual, com sua.s 
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súbitas cheias, deixava muitas vezes os expedicionários · ilhados, e 
na necessidade de esperarem que as águas baixassem. 

Por fim, chegaram as primeiras grandes vertentes que v~m do 
sudoeste; e tomaram por urna delas, comec;ando a subida da serra, 
nao longe, ao parecer, da atual povoac;ao de Santa !sabe~ do Para
guac;u. - Para transpor a dita serra, gastaram alguns d1as, cober
tos de nevoeiros, com bastante frio, nao havendo por aí lenha 
para se aquecerem, nem pasto ~ara os a.nimai~, que já .estavam 
mui dizimados de nada lhe serv1ndo multo salitre que t1nham a 
vista. Aqui co'me~aram todos a esmorecer, e como perfaziam já 
cincoenta léguas desde o arraial anterior, decidiu-se Gabriel Soares 
a fundar o segundo; mas, logo, cansado dos trabalhos, adoeceu, 
e faleceu pouco depois. 

Substituiu-o imediatamente no mando o mestre-de-campo 
Juliao da Costa, o qual, vendo-se privado do guia índ~o- Arad, 
porventura esmoreceu. Retirou-se com todos os da exped1~ao para 
urna paragem mais sadia, e daí escreveu ao governador, narran
do-lhe o sucedido, e pedindo-lhe novas ordens. Resolveu entao 
este mandar regressar todos da expedic;ao, "e apoderando-se de 
todos os roteiros, premeditou já entáo vir a recolher dela os 
frutos, como particular, apenas largasse o govemo". É o que 
<levemos concluir, em vista do que depois praticou, vindo a reque
rer e obter os mesmos privilégios e concessóes outorgados a Soares, 
e ainda outros ,..mais. 

O grande interésse que nos merece Gabriel Soares como chefe 
dessa expedit;ao, embora malograda, e ainda mais como um dos 
primeiros escritores acerca do Brasil em todos os ramos, e com 
especialidade das noticias etnográficas dos indios, nos induzem 
a incluir aqui as cláusulas principais do seu testamento, que 
deixou na Babia, feíto em 10 de agosto de 1584, antes de embar
car-se para Europa, a requerer. Depois do cabe~alho, e de mais 
seis itens, encomendando-se a Virgem e a vários santos, prossegue: 

"Donde quer que eu falecer, me enterrarao no hábito de S. 
Bento, havendo mosteiro de sua Ordem, onde me enterrarao; e 
nao havendo maneira <leste hábito, e havendo mosteiro de S. 
Francisco, me enterrarao no seu hábito, e os religiosos de am
bas estas Ordens me acompanharáo, e a cada. um darao de 
esmola cinco réis e pelo hábito dez cruzados. 

"Se Deus fÓr servido, que eu falec;a nesta cidade e capitanía, 
meu corpo será enterrado em S. Bento da dita cidade, na capela
mor, onde se me porá urna campa com um letreiro que diga 
"AQUI JAz UM PECADOR", o qual estará no meio de um escudo que 
se lavrará na dita campa; e sendo Deus servido de- me levar no 
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mar ou em Espanha, todavia se porá na dita capela-mor a dita 
campa com o dito letreiro em a qual sepultura se enterrará 
minha mulher Ana de Argollo. 

"Acompanhará o meu corpo se falecer nesta cidade o cabido, 
a quem se dará a esmola costum~da, e os padres. de S. Bento 
levarao de oferta um porco e seis almudes de v1nho e cinco 
cruzados. 

"Acompanhar-me-ao dois pobres, cada um com sua tocha ou 
cirios nas maos e daráo de aluguel a confraria donde forem um 
cruzado de cada urna, e a cada pobre pelas levarem dois tostóes. 

"Nao dobrarao sinos por mim, e s.ornente se faráo os sinais 
que se fazem por urn pobre quando_ morre. 

"Deixo a casa da santa misericórdia desta cidade quarenta 
mil réis de esmola, para se dourar o retábulo, e para rnissas (?) 
cinco mil réis. 

"Deixo a confraria do Santíssimo Sacramento cinco mil réis 
e a de N ossa Senhora do Rosário do is mil réis. 

"Far-me-ao no mosteiro de S. Bento, quer fale~a nesta capi
tanía, quer ern outra parte, tres ofícios de nove lic;oes ern tres 
días a fio, tanto que eu falecer ou se souber a certeza de minha 
morte, ern cada ofício se dará de oferta um porco e cinco alquei
res de farinha, e nao me farao pompa nenhuma, sornente me 
poráo um pano preto no chao, com dois bancos cobertos de preto, 
e em cada vm cinco velas acesas. 

"Em cada ofício <lestes me dirao cinco missas rezadas, a hora 
das cinq> chagas de N osso Senhor J esus Cristo, com seus res
ponsos sobre a sepultura. 

"Nos outros dias seguintes, me dirao ern tres días a fio cada 
dia cinco missas rezadas; as prirneiras cinco a honra dos gozos de 
Nossa Senhora, e a outro dia as outras cinco a honra dos cinco 
mistérios gloriosos da Madre de Deus, conforme a contemplac;ao 
do Rosário, e no outro dia as outras cinco a honra dos cinco 
passos dolorosos da Madre de Deus. 

"Me diráo, na mesma casa, acabados os ofícios atrás cento e 
cincoenta missas rezadas e quinze cantadas, e as cantadas darao 
de oferta a cada urna sua galinha e canada de vinho, e urnas e 
outras sairáo com seu responso sobre a minha sepultura, e as 
missas se repartirao pela maneira seguinte: 

"Nos primeiros cinco días se dirao, em cada dia, de~ missas 
rezadas e uma cantada, como acima fica <lito, a honra dos pra
zeres que se contemplam no rosário de Nossa Senhora. 

"Nos outros cinco dias logo seguintes, se dirao em cada dia 
outras dez missas rezadas e urna cantada, a honra dos cinco mis
térios dolorosos da Virgem Nossa Senhora. 
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"Nos outros cinco días seguintes, se diráo em cada dia outras 
dez missas rezadas e urna cantada a honra dos cinco mistérios 
gloriosos da Virgem Madre de Deus. E se nao houver padres no 
<lito mosteiro que bastero para dizerem estas missas juntas, humil
demente pec;o ao padre abade que ordene com os padres do colé
gio ou da Sé, com que se possam dizer estas missas como tenho 
declarado, porque tenho confianc;a na Madre de Deus que, ao 
cabo destas missas, sairá minha alma do. Purgatório. 

"Como se acabar de dizer estas missas, como tenho declarado, 
ao outro dia seguinte se me diga um oficio de nove lic;oes, co1no 
os que acima tenho declarado. 

"Mando que se digam pela alma de meu pai e mae cincoenta 
missas rezadas, as quais se dirao como se acabarem as que acima 
tenho declarado. 

"Mando que se tomará· de minha fazenda a valía de qui
nhentos cruzados, que se repartirao por cinco moc;as pobres, cem 
cruza~os por cada urna para ajuda de seus cásamentos, o que 
repetirá o padre abade, com informac;ao do provedor da santa 
misericórdia. 

"Eu tenho duas irmas viúvas; urna se chama D. Margarida 
de Sousa e outra Maria Velha, ambas moradoras· em Lisboa e nao 
tenh~ herdeiro forc;ado, e darao a cada urna delas de mi~ha fa
zenda, do rendimento dela vinte mil réis a cada urna; e falecendo 
alguma delas ou sendo já falecida, darao a que ficou viva, cada 
ano, quarenta mil réis em sua vida tao-somente, os quais lhe 
~andarao por letra a Lisboa, de maneira que lhes seja paga a 
dita quanua. 

"Declaro que tenho um livro das contas que tenho com as 
pessoas a quem de~o, pelo qual se fará conta com as pessoas a 
q~em estou em obngac;ao, ao pé de cujo título fica assinado por 
~1m, ao qual. livro se dará inteiro crédito, porque pelas declara
c;oes dele, de1xo desencarregada minha consciencia. 

"N este i:nesmo livro de minh~ razao tenho escrito o que tenho 
de meu, ass1m de fazenda de ra1z, como .escravos, bois de carros 
e éguas e outros móveis, índios forros; e nele tenho em lembranc;a 
o~ ~ncargos em que estou, assim as pessoas que me servem e ser
v1rao, como a outras pessoas, ao qual se dará outrossim inteiro 
crédito, porque o fiz só a fim de concertar minha consciencia; o 
que nao posso tratar nem esmiuc;ar neste testamento pelas mu
danc;as que o tempo faz, e eu nao saber qual há de ser a derra
deira hora que meu Senhor há de chamar-me, par.a a qual nao 
achei melhor remédio que este. 

"Depois do meu falecimento se ordenará o inventário de mi
nha fazenda, e se fará conta do que devo, e se porá em ordem de 
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se pagarem as rriinhas dívídas, para o que se venderao os inóveis 
de casa, bois e éguas, e ac;úcat que se achar; e para o que restar. 
~e concertaráo meus testamenteiros com os credores, para se paga
rem pelos rendimentos de minha fazenda; s.e ctisso forero con
tentes, o que se há de negociar, de inaneira que a minha alma nao 
pene na outra vida; por isso, e nao querendo eJes esperar, em tal 
caso se arrendará -0 engenho de antemao ou se venderao as novi
dades dele; e quando isto nao bastar, se venderao as terras que 
tenho no Jequiri\á, que com as águas e fazendas valem muito,· 
por serem muitas e boas; em tudo farao meus testamenteiros, de 
maneira que cu fiqu e desencarregado. 

"Declaro por meus tes tamenteiros ao Revmo. Padre Fr. Anto
nio Ventura e a minha mulher Ana de Argollo, para que ambos 
fac;am cumprir este meu testamento, como se nele contém; e 
sendo caso que ela, ou por nao poder estar presente 'na cidade, 
ou por suas indisposic;oes naq possa acudir a fazer cumprir este 
meu testamento, que tudo o feíto pelo Revmo. padré somente 
fi ca valioso. E porque o tempo faz grandes mudant;as, que com 
elas há viver e morrer, e ausentar, nao podendo por ·algum lícito 
impedimento cumprir o Revmo. padre este meu testamento, digo 
que em tal caso seja meu testamenteiro o Revmo. padre que lhe 
suceder no cargo de abade do dito mosteiro de Sao Bento; mas 
ainda que o Revm<?. padre Fr. Antonio Ventura nao seja abade, 
sempre quero que ele seja meu testamenteiro. 

"Como Nosso Senhor nao foi servido que eu tivesse filhos de 
in inha mulher, ne111 outros alguns, nem sobrinhos, filhos de meus 
irmaos, nem herdeiros forc;ados a quem pertenc;a minha fazenda, 
e porque nao herdei de meus pais nem de meus avós, e adquirí 
por minha indústria e trabalho, e porventura alguns encargos 
de consciencia que ora nao sei declarar, digo e declaro por meu 
herdeiro de toda minha fazenda ao mosteiro de S. Bento da cidade 
d~ Salvador, Bahía de T odos os Santos, com condic;ao que eu e 
m1nha mulher Ana de Argollo nos enterremos ambos na dita 
cap~la-n:ior, que ora é e falecendo antes que se fa\a a capela-mor 
?ª ~gre1a nova, passarao a nossa ossada a dita capela-mor da 
igr~Jª nova, onde estará a minha sepultura, com a campa no 
1ne10 da capela, com o letreiro (1) que atrás fica declarado. 

"Serao obrigados o abade e religiosos que ora sao e ao <liante 
foren1, me dizerem cada dia urna missa rezada por ,:ninha alma, 
para enquanto o mundo durar, com seu responso sobre a sepul
tura; e cada ano, pela semana dos Santos, un1 ofício de nove 
licóes. , 

( 1) Acha·se com efeito na capela-mor urna campa com a i nscri~llo. 
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"E sendo caso que Deus se sirva de me levar para si no mar 
ou em Espanha, donde meus ossos nao podem ser trazidos a 
éste mosteiro, digo que, sem embargo disso, se me ponha esta 
sepultura na capela-mor dele, para lembran~a de ,se me dizer o res
ponso sobre ela e para se enterrar minha mulher tao-somente. 

"Declaro que os chaos que tenho nesta cidade, que houve de, 
Antonio de Afonseca, de Ana de Paiva, de Pedro Fernandes e de 
Brás Afonsó, e a terra que tenho valada no caminho da Vila 
Velha, da banda do mar ~da outra banda que foi de António de 
Oliveira, quería que ficasse tudo a meu quinhao, por tudo ser 
mui necessário para o mosteiro, onde podem fazer muitas tere
cenas ao longo do mar para alugar, e pelo caminho acima muitos 
foros de casas, e muitas casas ao longo da estrada, que tudo pelo 
tempo adiante, virao a render muito para o convento. 

"E porque hei este testamento por acabado, pelo qual 
dou por revogado todos os que tenho feito antes déste, e éste 
só que que valha, porque esta é a minha derradeira vontade, 
o qual fiz por minha mao e assinado por mim - Gabriel Soares 
de Sousa" (2). 

Como produ~ao literária, a obra de Soares é seguramente o 
escrito mais produto do próprio exame, observa~ao e pensar, e 
até diremos mais enciclopédico da literatura portuguesa nesse 
período. Nos assuntos de , que trata; apenas fora precedido uns 
dez anos pela obra (ª) e muito mais lacónica, mas que lhe serviu 
de estímulo, do gramático Pero de Magalhaes de Gandavo, autor 
que publicou o primeiro livro em portugu~s acerca do Brasil, e 
que ainda mais estimamos, por haver sido amigo de Camóes, -e 
por haver, por assim dizer, posto em contacto com o nosso país, o 
grande poeta, quando este escreveu em verso a epístola ofere
cendo-a a D. Leoniz Pereira, .antigo governador de Malaca. 

"A breve história sua que ilustrasse 
A Terra Santa Cruz pouco sabida"(') 

Nos Lusfadas apenas Camóes se lembrou do Brasil, escre
vendo u1na vez esse nome, e outra o de Santa Cruz (5); nunca o de 
América. 

(2) A aprova~lio deste tesramento foi feíta em 21 de agósto de 1584, e a 
abertura em 10 de julho de 1592. . · 

(3) "História da provincia Santa Cruz a que vulgarmente chamamos Brasil, 
feita por Pero de Magalh:les de Gandavo", etc., ano 1576 ... ACha-se rcimpressa no 
Tom. 21 da Rev. do Inst. 

( 4) CamlSes; Ded. da obra de Gandavo. 
(5) ºDe Santa Cruz o nome lhe poreis". CAM6Es, X, 140. V. também H, 45; 

V, 4: VII. 14: X. 63 e 139. 
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Seja embora rude, primitivo e pouco castigado o estilo de 
Soares, confessamos que ainda boje nos encanta o seu modo de 
di~er; e ao comparar a4': descri~óes com a realidade, quase nos 
abismamos ante a profunJ.a observa'Sáo que nao cansava nem se 
distraía variando de assunto. 

Como corógrafo, o mesmo é seguir o ;roteiro de Soares, que 
o de Pimentel ou de Roussin; em topografía, ninguém melhor do 
que ele se ocupou da Babia; como fitólogo faltam-lhe natural
mente os princípios da ciencia botanica; mas Dioscórides ou 
Plínio nao explican1 melhor as plantas do Velho Mundo~ que 
Soares as do Novo, que desejava fazer conheddas. A obra con
temporanea que o jesuita José de Acosta publicou em Sevilha 
em 1590, com o título de História NaturaZ-e Moral das Indias, 
e que tanta celebridade chegou a adquirir, bem que pela forma e 
assuntos se possa comparar a de Soares, é-lhe muito inferior quan
to a originalidade e cópia de doutrina. O mesmo dizemos das de 
Francisco Lopez de Gomara e de Gon'Jalo Fernandez de Oviedo. 
O grande Azara, como' talento natt.~ral que todos lhe reconhecem, 
nao tratou instintivamente, no fim do século passado, da zoolo
gía austro-americana melhor que o seu predecessor portugues; e 
numa etnografía geral dos povos bárbaros, nenhumas páginas 
poderao ter mais cabida pelo que respeita ao Brasil, que as que 
nos legou o senhor-de-engenho das vizinhan~as do Jequiri~á. 
Causa paSino con10 a aten~ao de um só hornero pode ocupar-se 
em tantas coiSas "que juntas se veem raramente - como as que se 
contero na sua obra, que trata, a um tempo, em rela~ao ao Brasil, 
de geografía, de história, de topografia, de hidrografía, de agri
cultura entretrópica, de horticultura brasileira, de matéria médica 
indígena, das madeiras de constru~ao e de marcenaria, da zoologia 
em todos os seus ramos, de economía administrativa e até de 
mineralogia l" (6) 

Pouco depois de haver o Brasil passado ao dominio do rei 
de Espanha, avisava profeticamente ao governo da metrópole o 
dito Gabriel Soares: 

"Vivem os moradores tao atemorizados, que estao sempre com 
o fato entrouxado para se recolherem para o mato, como fazem 
com a vista de qualquer nau grande, temendo serem corsários, 

(6) A primeira edi~áo come~ou-sc na tipografia do Arco do Cego in-fol., mas 
náo se conduiu, nem se expós ao público. Realizou-se a publica~o pela primeira 
vez nas Memórias da Academia de Lisboa cm 1825, no t. 111 das de Ultramar. Os 
primeiros 29 capítulos se deram de novo a luz pelo manuscrito da Biblioteca Real 
de París, jornal O patriota brasileiro, Paris, 1830, porém a edi~o mais correta 
é a do R~o de Janeiro, em 1851, com os comentários que lhe juntou o autor da 
presente h1stória, quando primeiro - secretário do Instituto. Soares partiu para a 
Europa em 1584 (carta de Cristóv~o de Basso, de 1584), depois de ha ver feito 
testamento na Bahía em 10 de agosto deste ano, aprovado em 21 d.º. 
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a cuja afronta S.M. <leve mandar acudir com muita brevidade, 
pois há perigo na tardan~a, o que nao convém que baja, porque, 
se os estrangeiros se apoderarem desta terra, custará muito lan
~á-los fora dela, pelo grande aparelho que tem para nela se forti
ficarem, com o que se inquietará toda a· Espanha, e custará a 
vida de muitos capitaes e soldados, e muitos milhoes de ouro 
em armadas e no aparelho delas, ao que agora se pode atalhar, 
acudindo-lhe com presteza devida". 

Tratado Descritivo 
Brasil ein 1587 do 

\ 
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Roteiro geral, com largas informa<;óes 
de toda a costa do Brasil 

Proémio 
I 

Como tódas as coisas tem fim, convém que tenham principio, 
e como o de minha pretensao é manifestar a grandeza, fertilidade 
e outras grandes partes que tem a Bahia de Todos os Santos e 
demais Estados do Brasil, do que os reis passados tanto se descui
daram, a el-rei nosso senhor convém, e ao bem do seu servi~o, que 
lhe mostre, por estas lembran~as, os grandes merecimentos déste 
seu Estado, as qualidades e estranhezas dele, etc., para que lhe 
ponha os olhos e bafeje com seu poder, o qual se engrande~ 
e estenqa a felicidade, com que se engrandeceram todos os Estados 
que reinam debaixo de sua prote~ao, porque está muito desam
parado depois que el-rei D. Joao 111 passou desta vida para a 
eterna, o qual principiou com tanto zelo, que para o engrande
cer meteu nisso tanto cabedal, como é notório, o qual se vivera 
mais dez anos deixara nele edificadas muitas cidades, vilas e forta
lezas mui populosas, o que se nao efetuou depois do seu faleci
mento, antes se arruinaram algumas povoa~óes que em seu tempo 
se fizeram. Em reparo e acrescentamento estará bem empregado 
todo o cuidado que Sua Majestade mandar ter deste novo reino, 
pois está capaz para se edificar nele um grande império, o qual 
com pouca despesa <lestes reinos se fará tao soberano que seja 
~m dos Estados do mundo porque terá de costa mais de mil 
léguas, como se verá por este Tratado no tocante a cosmografia 
d~le, cuja terra é quase toda muito fértil, mui sadia, fresca e 
lavada de bons ares e regada de frescas e frias águas. Pela qual 
costa tem muitos, mui seguros e grandes portos, para nde entra
rem grandes armadas, com muita facilidade, para as quais tem 
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mais quantidade de madeira que nenhuma parte do mundo, e 
outros muitos aparelhos para se poderem fazer. 

:t esta provincia mui abastada de mantimentos de muita 
substancia e menos trabalhosos que os de Espanha. Dao-se nela 
muitas carnes, assim naturais dela, como das de Portugal, e mara
vilhosos pescados; onde se dao melhores algodoes que em outra 
parte sabida, e muitos a~qcares tao bons como na ilha da Madeira. 
Tem muito pau de que se fazem as tintas. Em algumas partes 
dela se dá trigo, cevada e vinho muito bom, e em todas todos os 
frutos e sementes de Espanha, do que haverá muita qualidade, se 
Sua Majestade mandar prover nisso com muita instancia e no deseo~ 
brimento dos metais que nesta terra há, porque lhe nao falta ferro, 
a~o, cobre, ouro, esmeralda, cristal e muito salitre; e em cuja costa 
sai do mar todos os anos muito bom ambar; e de todas estas e 
outras podiam vir todos os anos a estes reinos em tanta abastan~a, 
que se escusem os que vem a eles dos estrangeiros, o que se pode 
facilitar sem Sua Majestade meter mais cabedal neste Estado que 
o rendimento dele nos primeiros anos; com o que pode mandar 
fortificar e prover do necessário a sua defesa, o qual está hoje em 
tamanho perigo, que se nisso caírem os corsários, com mui peque
na armada se senhorearao desta província, por razao de nao esta
rem as povoa~óes dela fortificadas, nem terem ordem com que 
possam resistir a qualquer afronta que se oferecer, do que vivem 
os moradores dela tao atemorizados que estao sempre com o fato 
entrouxado para se recolherem para o mato, como fazem com a 
vista de qualquer nau grande, temendo-se serem corsários, a cuja 
afronta Sua Majestade deve mandar acudir com muita brevidade, 
pois há perigo na tardan~, o que nao convém que haja, porque 
se os estrangeiros se apoderarem desta terra custará muito lan
~á-los fora dela pelo grande aparelho que tem para nela se for· 
tificarem, com o que se inquietará toda Espanha e custará a vida 
de muitos capitaes e sQldados, e muitos milhóes de ouro em arma
das e no aparelho delas, ao que agora se pode atalhar acudindo
lhe com a presteza devida. Nao se ere que Sua Majestade nao 
tenha a isto por falta de providencia, pois lhe sobeja para as 
maiores empresas do mundo, mas de informa~ao do sobredito, 
que lhe nao tem dado quem disso tem obriga~ao. E como a eu 
também tenho de seu leal vassalo, satisfa~o da minha parte como 
que se contém neste Memorial, que ordenei pela maneira seguinte. 

, 
CAPITULO 1 

Em que se declara quem foram os primeiros 
descobridores da província do Brasil, . e como 
está aTTUmada. 

A provincia do Brasil está situada além da linha equinocial 
da parte do sul, debaixo da qual come~a ela a correr junto do 
rio que se diz das Amazonas, onde se principia o norte da linha 
de demarca~ao e reparti~o; e vai -correndo esta linha pelo sertao 
desta provincia até 45 graus, pouco mais ou menos. 

Esta terra se descobriu aos 25 dias do mes de abril de 1500 
anos por Pedro Álvares Cabral, que neste tempo ia por capitao
mor para a 1ndia por mandado de el-rei D. Manuel, _em cujo 
nome tomou posse desta provincia, onde agora é a capitanía 
de Porto Seguro, no lugar onde já esteve a vila de Santa Cruz, 
que assim se chamou por se aquí arvorar urna muito grande, por 
mando de Pedro Álvares Cabra!, ao pé da qua} mandou dizer, em 
seu dia, a ~ de maio, urna solene missa, com muita festa, pelo 
qual respeito se chama a vila do mesmo nome, e a provincia muitos 
anos foi nomeada por de Santa Cruz e de muitos Nova Lusitania; 
e para solenidade desta posse plantou este capitao no mesmo lugar 
um padrao com as armas de Portugal, dos que trazia para o des
cobrimen to da india para onde levava sua derrota. 

A estas partes foi depois mandado por Sua Alteza Gon~alo 
Coelho com tres caravelas de armada, para que descobrisse 
esta costa, com as quais andou por elas muitos meses buscando-lhe 
os partos e rios, em muitos dos quais entrou e assentou marcos 
dos que para este descobrimento levava, no que passou grandes 
trabalhos pela pouca experiencia e informa~ao que se até entao 
tinha de como a costa corria, e do curso dos ventos com que se 
navegava. E recolhendo-se Gon~alo Coelho com perda de dois 
navios, com as informa<;é>es que pode alcan<;ar, as veio dar a el-rei 
D. Joao, o 111, que já neste tempo reinava, o qual logo ordenou 
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outra armada de caravelas que mandou a estas conquistas, a qual 
entregou a Cristóvao J acques, fidalgo da sua casa que nela foi 
por capitáo-mor, o qual foi continuando no descobrimento desta 

. costa e trabalhou um bom peda~o sobre aclarar a navega~áo dela, 
e plantou em muitas partes padróes que para isso levava. 

Contestando coro a 9briga~ao do seu regimento, e andando 
correndo a costa, foi dar coma boca da Bahía, a que pos o nome 
de Todos os Santos, pela qual entrou dentro, e andou especu
lando por ela todos os seus reconcavos, em um dos quais - a que 
chamam o rio do Paragua~u - achou duas naus francesas que 
estavam ancoradas resgatando com o gentio, com as quai.s se pos 
as bombardas, e as meteu no fundo, com o que se satisfez e se 
recolheu para o Reino, onde deu suas informa~óes a Sua Alteza, 
que, coro elas, e coro as primeiras e outras que lhe tinha dado 
Pedro Lopes de Sousa, que por esta costa também tinha andado 
coro outra armada, ordenou de fazer povo_ar essa provincia, e 
repartir a terra dela por capitaes e pessoas que se ofereceram a 
meter nisso todo o cabedal de suas fazendas, do que faremos par
ticular men~ao em seu lugar. 

CAPÍTULO 11 

Em que se declara a .repartifiíO que fiz.eram 
os reis católicos de Castela com el-rei D. 
]oáo 111 de Portugal. 

Para se ficar bem entendendo aonde demora e se estende o 
Estado do Brasil, convém que em suma declaremos como se avie
ram os reis na reparti~ao de suas conquistas, o que se fez por esta 
maneira. Os reís católicos de Castela, D. Fernando e D. Isabel, 
sua mulher, tinham come~ado de entender no descobrimento das 
indias Ocidentais e algumas ilhas, e porque esperavam de ir este 
descobrimento em tanto crescimento como foi, por atalharem as 
diferen~as que sobre isso se podiam oferecer, concertaram-se com 
el-rei D. Joao o 111 de Portugal, se fizesse urna reparti~ao líquida, 
para cada um mandar conquistar para sua parte livrcmente, sem 
escrúpulo de se prejudicarem. E acordados os reis desta maneira, 
deram conta <leste concerto ao Papa, que além de aprovar, o lou
vou muito. E como tiveram o consentimento de Sua Santidade, 
ordenaram a reparti~ao desta concordáncia, fazendo baliza na 
ilha das do Cabo Verde, de barlavento mais ocidental, que se 
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entende a de Santo Antao, e contando dela 21 graus e meio equi
nociais de dezessete léguas e meia de cada grau, e lan~ada daqui 
urna linha meridiana de norte sul, que ficassem as terras e ilhas 
que estavam por descobrir para a parte do oriente, da coroa de 
Portugal; e lan~ada essa linha mental como está declarado, fica o 
Estado do Brasil da dita coroa, qual se come~a além da ponta do 
rio das Amazonas da banda de oeste, pela terra dos caraibas, 
donde se principia o norte desta provincia, e indo correndo esta 
linha pelo sertao dela ao sul parte o Brasil e conquistas dele 
além da baía de Sao Matias, por 45 graus pouco mais ou menos, 
distantes da linha equinocial, e altura do pólo antárctico, e por 
esta conta tem de costa mil e cinqüenta léguas, como pelas cartas 
se pode ver segundo a opiniao de Pedro Nunes, que nesta arte 
atinou melhor que todos os do seu tempo. 

' C A P 1 T U L O III 

Em que se declara o fnincípio de onde 
comefa a corr..,'T a costa do Estado do Brasil. 

Mostra-se claramente, segundo o que se contém neste capí-
tulo atrás, que se come~a a costa do Brasil além do rio das Ama
zonas da banda de oeste pela terra que se diz dos caraíbas do rio ~ 
de Vicente Pinzon. Desse rio de Vicente Pinzon a ponta dorio das 
Amazonas, a que chamam o cabo Corso, sao quinze léguas, a qual 
ponta está debaixo da linha equinocial; dessa pohta do rio a 
outra ponta da banda de leste sao trinta e seis léguas. E ao mar 
doze léguas da boca desse rio estao ilhas, as quais demoram em 
altura de um ter~o de grau da banda do sul. Essas ilhas se mos-
trara na carta mais chegadas · a terra, o que é erro manifesto. 
Nessas ilhas há bons port9s para surgirem navios, mas para bem 
hao se de buscar de baixa-mar, nordeste-sudoeste, porque nesta 
conjun~áo se descobre melhor o canal. A este rio chama o gentio 
de Mar Doce, por ser um dos maiores do mundo, o qual é muito 
povoado de gentío doméstico e bem acondicionado, e segundo a 
infonna~ao que se deste rio tem, vem do sertao mais de mil léguas 
até o mar; pelo qual há muitas ilhas grandes e pequenas quase 
todas povoadas de gentio de diferentes na~é>es e costumes, e muito ~ 
dele costuma pelejar com setas ervadas. Mas toda a gente que 
por estas ilhas vive, anda despida ao modo do mais gentio do 
Brasil e usam dos mesmos mantimentos e muita parte dos seus 
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costumes; e na boca deste rio, e por ele acima algumas léguas, 
com parte da costa da .banda de leste, é povoado de tapuias, 
gente branda e mais tratável e doméstica que o mais gentío que 
há na costa do Brasil, de cujos costumes diremos adiante em seu 
lugar. 

' CAPITULO IV 

Em que se dáo em suma algumas inf~ 
fOeS que se tem déste rio das Amazonas. 

Como nao há coisa que se encubra aos homens qi~e querem 
cometer grandes empresas, nao pode estar encoberto este rio do 
mar Doce ou das Amazonas ao capitao Francisco de Orellana que, 
andando na conquista do Peru em companhia do governador 
Francisco Pizarro, e indo por seu mandado com certa gen te de 
cavalo descobrindo a terra, entrou por ela adentro tanto espa~o 
que se achou perto do nascimento <leste río. E vendo-o caudaloso, 
fez junto dele embarca~oes, segundo o costume daquelas partes, 
em as quais se embarcou coma gente que trazia e se veio por esse 
río abaixo, em o qual se houveram de perder por levar grande 
fúria a correnteza, e com muito trabalho tornou a tomar porto em 
povoado, na qual jornada teve muitos encontros de guerra como 
gentío e com um grande exército de mulheres que com ele pele
jaram com arcos e flexas, de onde o rio tomou o nome das Ama
zonas. Livrando-se este capitao deste perigo e dos mais por onde 
passou, veio tanto por este rio abaixo até que chegou ao mar; 
e dele foi ter a urna ilha que se chama a Margarita, donde se 
passou a Espanha. Dando suas informa~óes ao imperador Carlos 
V, que está em glória, lhe ordenou urna armada de quatro naus 
para cometer esta empresa, em a qual partiu do púrto de S. Lucar 
com sua mulher para ir povoar a boca <leste rio, e o ir conquis
tando por ele acima, o que nao houve efeito por na mesma boca 
deste rio falecer este capitao de sua doen~a, de onde sua mulher 
se tornou com a mesma armada para a Espanha. 

Neste tempo - pouco mais ou menos - andava correndo a 
costa do Brasil ero urna caravela, como aventureiro, Luís de Melo, 
filho do alcaide-mor de Elvas, o qual, querendo passar a Per
nambuco, desgarrou com o tempo e as águas por esta costa abaixo, 
e vindo correndo a ribeira, entrou no río do Maranhao, e neste 
das Amazonas, de cuja grandeza se contentou muito; e tomou 
língua do gentío de cuja fertilidade ficou satisfeito e muito mais 
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das grandes inforina~es ·que na ilha da Margarita lhe deram 
· a_lguns soldados, que ali achou, que ficaram da companhia do 
capitao Francisco de Orellana, os quais facilitaram a Luís de 
Melo e navega~ao deste rio, e que com pouco cabedal e trabalho 
adquirisse por ele acima muito ouro e prata. Do que movido 
Luís de Melo, se veio a Espanha, e alcan~ou licen~a de el-rei 
D. Joao 111 de Portugal para armar a sua cus.ta e cometer esta 
empresa, para o que se fez prestes na cidade de Lisboa; e partiu 
do porto dela com tres naus e duas caravelas com as quais se 
perdeu nos baixos do Maranhao, com a maior parte da gente que 
levava; e ele com algumas pessoas escaparam nos bat~is e urna 
caravela em que · foi ter as Antilhas. E de,Pois deste fidalgo ser cm 
Portugal, se passou a 1ndia, onde acabou valorosos ·feitos; e vin· 
do-se para o Reino muito rico e com ten~áo de tomar a cometer 
esta jornada, acabou no caminho em a nau Sáo Francisco, que 
desapareceu sem até boje se. saber novas dtle. 

CAPÍTULO V 

Que declara a costa da ponta do rio das 
Ama.zonas até o do Maranháo. 

A ponta do leste do rio das Amazonas está em um grau da 
banda do sul; dessa ponta ao rio da Lama há 85 léguas, a qual 
está em altura de um grau e tres quttrtos; e ainda que este rio 
se chame da Lama, podem entrar por ele adentro e estarem muito 
seguras de todo o tempo, naus de 200 tonéis, o qual rio entra 
pela terra adentro muitas léguas. 

Deste rio a ponta dos bancos sao nove léguas, a qual está 
na mesma altura de um grau e *· Nessa ponta há abrigada para 
os barcos da costa poderem ancorar. 

Da ponta dos baixos a ponta dorio Maranhao sao dez léguas, 
onde chega a serra Escalvada, e entre ponta e ponta tem a costa 
algumas abrigadas, onde podem ancorar navios da costa, a qual 
ponta está em dois graus da banda do sul. 

Até aqui se corre a costa noroeste-sueste e toma da quarta 
de leste-oeste; e dessa ponta do rio a outra ponta sao 17 léguas, 
a qual está em altura de dois· graus e tres quartos. Tem este rio 
do Maranhao na boca - entre ponta e ponta delas para dentro 
- uma ilha que se chama das Vacas, que será de trés léguas, onde 

-
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esteve· Aires da Cunha quando se perdeu coro sua armada nestes 
baixos; e aquí nessa ilha estiveram também os filhos de Joao de 
Barros e aí tiveram povoado, quando· também se perderam nos 
baixos deste rio, onde fizeram pazes com o gentio·tapuia, que tem 
povoado parte desta costa, e por este rio acima; onde mandavam 
tesgatar mantimeritos ' e outras coisas para remédio de sua 
manten~a. 

Por este rio entrou um Bastiao Marinho, piloto da costa, com 
uro caravelao; e foi por ele adma algumas vinte léguas, onde achou 
muitas ilhas cheias de arvoredo e a terra delas alcantilada com 
sofrível fundo; e muitos bra~os em que entr~m· muitos rios que 
se meterh neste, o qual afirmou s~r toda a terra fresca, cheia de 
arvoredo e povoada de gentío, e as ilhas também. Neste rio 
entra o de Pindaré, que vem de ~uito longe. 

Para se entrar neste rio do Maranhao, vindo do mar em fora, 
há de se chegar bem a terra da banda de leste por fugir dos 
baixios e do aparcelado, e quem entrar por entre ela e a ilha 
entra seguro. 

Quem houver de ir deste rio do Maranhao para o da Lama 
ou para o das Amazonas, há de se lan~ar por fora dos baixios com 
a sonda na mao, e nao vá por menos de doze bra~as, porque esta 
costa até aqui. dez léguas ao mar, vaza e enche nela a maré muito 
depressa, e em conjun~ao de Lua tero grandes macaréus; mas para 
bem nao se "1á de cometer o canal de nenJium <lestes rios senao 
de baixa-mar na costa, o que se pode saber pela Lua, o que con
vém que seja, pelos grandes perigos que nesta entrada se ofere
cem, assim de macaréus, como por espraiar e esparcelar o mar 
oito e dez léguas da terra, pelo que é for~ado a chegar-se a terra 
de baixa-mar, pois entao se descobre o canal muí bem; e neste 
rio do Maranhao nao podem entrar, por este respeito, navíos 
grandes. 

' CAP 1 TUL O VI 

Em que. se declara a costa do rio do Mara
nhíío até o rio Grande. 

Atrás fica <lito como a ponta de sueste do rio do Maranhao, 
que se chama esparcelada, está em dois graus e ~· Desta ponta a 
baía dos Santos sao treze léguas, a qual está na mesma altura, e 
esta baía é muito suja e tem alguns ilhéus; mas também entram 
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nela muitos navios da costa, onde tem surgidouro e boa abrigada 
e maneira para se fazer aguada nela. Desta baía d?s Santos ao 
rio de Joao de Lisboa sao quatro léguas, o qual ~stá na· mesma 
altura, onde também enfram caraveloes, P<:>r terem nele grande 
abrigada. Do rio de J oao de -Lisboa a baía dos Reis sao hove 
Iéguas, a qual está em dois g:aus. Nesta baía esta~ algum~ ilhas . 
alagadas da maré de águas· vivas por entre as qua1s -entram cara
veloes e surgem a vontade. Desta baía ao rio do Meio sao 17 
leguas, o qual está na mesma altura de dois graus? onde . também 
entram caraveloés. Entre este e a bafa dos Reis entra outro rio 
que se chama do· Parcel, onde · também os navios da costa t~m 
boa co1heita: Deste rio do Meio a baía do· Ano Bom sao 11 
Jéguas, a qual costa está na mesma altura de dois graus, aonde 
entram navios da costa e tem muito boa colheita, a qual baía t~m 
urn ·grande baixo. No meio e dentro dela se vem meter no mar o 
rio Grande dos tapuias, e se navega um grande espa<;o pela terra 
adentro e vero de muito longe; o qual se chama dos tapuias por 
eles virem por ele abaixo em canoas a mariscar ao mar desta 
baía, da qual a baía da Coroa sao 10 Iéguas; e está _na mesma 
altura onde entram e surgem caravelóes da costa. Da baía da 
Coroa até o rio Grande sao tres léguas, onde come~aremos o 
capítulo que segue. E corre-se a costa até aqui leste-oeste. 

, 
C A P 1 T U L O VII 

' 
Em que se declara a costa do rio Grande até 
a do ]agoarive. 

Como fica dito, o rio Grande está em dois graus da parte 
do sul, o qual vem de muito longe e traz muita água, ~r se me
terem nele muitos ríos; e, segundo a informa~ao do gent10, nasce 
de urna lagoa em que se afirma ach_arem-se muitas pérolas. Per
dendo-se, haverá dezesseis anos, · um navío nos baixos do Mara
nhao, da gente que escapou dele que veio por terra, afirmou u1n 
Nicolau de Rezende, desta companhia, qlle a terra toda ao longo . 
do mar até este rio Grande era escalvada a maior parte dela, e 
outra cheia de palmares bravos, e que achara urna lagoa muito 
grande, que seria de 20 léguas pouco mais ou menos; e que ª.º 
longo dela era a terra fresca e coberta de arvoredo; e que ma1s 
adiante achara óutra muito maior a que nao vira o fim, mas que 
a terra que vizinhava com ela era · fresca e escalvada, e que em 
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urna e em outra havia grandes pescarias, de que se aproveitavam 
os tapuias que viviam por esta costa até este rio Grande, dos 
quais disse que recebera com os mais companheiros bom trata
mento. Por este rio Grande entram navios da costa e tem n~le 
boa 'colheita, o qual se navega com barcos algumas léguas. Déste 
rio Grande ao dos Negros sao sete léguas, o qual está em altura 
de dois graus e um quarto; e do rio dos Negros ás Barreiras 
Vermelhas sao seis léguas, que es.tao na mesma altura; e numa 
parte e noutra tbn os navíos da costa surgidouro e abrigada. 
Das Barreiras Vermelhas a ponta dos Fumos sao quatro léguas, 
a qual está em dois graus e 1/3. Desta ponta dorio da Cruz sao 
sete léguas e está em dois graus e meio em que também tém 
c~lheita os navios da costa. Afirma o gentío que nasce este rio 
de urna lagoa, ou junto dela, onde também se criam pérolas, e 
chama~se este rio da Cruz, porque se metem nele perto do mar 
dois riachos, em direito um do outro, com que fica a água em 
cruz. Deste rio ao do Parcel sáo oito léguas, o qual está em dois 
graus e meio; e faz-se na boca deste rio urna baía toda esparcelada: 

Do río do Parcel a enseada do Macorive sao onze léguas, e 
está na mesma altura, a qua} enseada é muito grande e ao longo 
dela navegam navíos da costa; mas dentro, em toda, tém bom 
surgidouro e abrigo; e no rio das Ostras, que fica entre esta 
enseada e a do Parce! o tem também. Da enseada do Macorive 
ao monte de Li sao quinze léguas e está em altura de dois graus 
e dois ter~os, onde há porto e abrigada para os navios da costa; 
e entre este porto e a enseada de Macorive tem os mesmos 
navíos surgidouro e abrigada no porto que se diz dos pareéis. 
Do monte de Li ao rio Jagoarive sao dez léguas, o qual está 
em dois graus e 3 /4, ·e junto da barra deste rio se mete outio 
nele, que se chama o rio Grande, que é extremo entre os tapuias 
e os potiguares. Neste río entram navios de. honesto porte até 
onde se corre a costa leste-oeste; a terra daqui até o Maranhao 
é quase toda escalvada; e quem quiser navegar por ela e entrar 
e~ qualquer porto d?s nomeados há de entrar neste río de J agoa
nve por entre os ba1xos e a terra porque tudo até o Maranhao 
defronte da costa sao baixos, e pode navegar sempre por entre 
eles e . a terra, por fundo de tres bra~as e duas e meia, achando 
tudo hmpo, e quan.to se chegar mais a terra se achará mais fundo. 
Nesta boca do J agoarive está urna enseada onde navíos de todo o 
porte podem ancorar e estar seguros. 

• 
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' C A P 1 T U L O VIII 

Em que se declaf'a a costa do rio de ]agoa
rive até o cabo de Sáo Roque. 

.Do rio· Jagoarive de que se trata acima até a ha.fa dos Arre
cifes. sao oito léguas, a qual demora em altura de tres graus. 
Nesta baía se descobrem de baixa-mar muitas fontes de água doce 
muito boa, onde bebem os peixes-bois, de que aí há muitos, que 
se matam arpoando-os assim o gentio potiguar, que aqui vinha, 
como os caravelóes da costa, que por aqui passam desgarrados, 
onde acham bom surgidouro e abrigada. 

Desta baía ao rio S. Miguel sao sete léguas, a qual está em 
altura de tres graus e 2/3, ero a qual os navios da costa surgem 
por acharem nela boa abrigada. Desta baía ao rio Gran~e sao 
quatro léguas o qual está em altura de quatro graus. Este no tero 
duas pontas saídas para .o mar, e entre ui:na e outra h~ urna 
ilhota, que Ihe faz duas barras, pelas qua1s entram nav1os da 
costa. Defronte deste rio se come~am os baixos de Sao Roque, 
e deste rio Grande até ao cabo de Sao Roq_ue sao dez léguas, o 
qual está em altura de quatro graus e um seismo; entre eSte cabo 
e a ponta dorio Grande se faz de uma ponta a outra uma grande 
baía, cuja terra é boa e cheia de mato, em cuja ribeira ao longo 
do mar se acha muito sal feito. Defronte desta baía estao os 
baixc>s de S. Roque, os quais arrebentam em tres ordens, . e . 
entra-se nesta baía por cinco canais que vem ter ao canal que 
está entre um arrecife e outro, pelos quais se acha fundo de duas, 
tr~s, quatro e cinco bra~as, por onde entram os navíos da costa 
a vontade. 

' CAPITULO IX 

Em que se declara a costa do cabo de Sáo 
Roque até o porto dos Búzios. 

Do cabo de Sao Roque até a ponta de Goaripari sao seis 
léguas, a qual está em quatro graus e 1 /4, onde a costa é Iimpa 
e a terra escalvada, de pouco arvoredo e sem gentio. De Goaripari 
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' a enseada da ltapitanga sao sete léguas, a qual está em quatro 
graus e 1 /4; da ponta desta enseada a ponta de Goaripari sao 
tudo arrecifes, e entre eles e a terra entram naus francesas e 
surgem nesta enseada a vontade, sobre a qual está um grande 
médao de areia; a terra por aquí ao longo do mar está despovoada 
do gentio por ser estéril e fraca. Da ltapitanga ao rio Pequeno, 
a que os índios chamam Baquipe, sao oito Iéguas, a qual está 
entre cinco.graus e um seismo. Neste rio entram chalupas fran~ 
cesas a resgatar com o gentío e carregar do pau de tinta, as quai$ 
sao das naus, que se recollhem na e~seada de ltapitanga. 

Andando os filhos de Joáo ·de Barros correndo esta costa, 
depois que se perderam, lhes mataram neste lugar os potiguares, 
com favor dos franceses, induzido .. deles muitos homens. Deste 
rio Pequeno ao outro rio Grande sao trés léguas, o qual está em 
altura de cinco graus e 1 / 4; nesse río Grande podem entrar 
muitos navíos de todo o porte, porque tem a barra funda de 
dezoito até seis bra<.;:as, entra-se rrele como pelo arrecife de Per
nambuco, por ser da mesma fei~ao. Tem este rio um baixo a 
entrada da banda do norte, onde corre água muito a vazante, e 
tem d~ntro al_gumas ilh.as de mangues, pelo qual vao barcos por 
ele ac1ma qu1nze ou v1nte léguas e vem de muito longe. Esta 
terra do rio Grande é muito sofrível para esse rio haver de se 
povoar, em o qual se metem muitas ribeiras em que se podem fazcr 
engenhos de a~úcar pelo sertao. Neste rio há muito pau de tinta, 
onde os franceses o vao carregar muitas vezes. 

Do rio G~ande ao porto dos Búzios sao dez léguas, e está 
em altura de cinco graus e 2/3; entre este porto e o rio estao uns 
len~óis de areia como os de Itapua, junto da baía de Todos os 
Santos. Neste rio Grande achou Diogo Pais de Pernambuco, 
lín_gua do gentío, um castelhano entre os potiguares, com os 
be1~os furados como eles, entre os quais andava havia muito 
tem.po, o ~ual se embarcou em urna nau para a Fran~a porque 
servia de hngua dos franceses entre os gentíos nos seus resgates. 
Neste porto dos Búzios entram caravelóes da costa num riacho 
que neste lugar se vem meter no mar. 

. 1 
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, 
CAPITULO X 

Em que se declara a terra e costa do porto · 
dos Búzios até a baía da Tf'aifáo, e como 
]olio ,de Barros mandou povoar a sua 
capitania. 

Do porto dos Búzios a ltacoatig-ara sáo ·nove léguas, e est~ 
río se chama <leste nome por estar em urna ponta dele urna pedra 
de fei~ao de pipa como ilha, a que o gentío por este respeito 
pos este nome, que quer dizer "ponta da pipa". !das o próprio 
nome dorio é Garatuí, o qual está em altura de seis graus. Entre 
esta ponta e porto dos Búzios está a enseada de Tabatinga, onde 
também há surgidouro e abrigada para navíos em que detrás da 
ponta costumavam ancorar naus francesas e fazer sua carga de pau 
de tinta. De Itacoatigara ao rio de Goaramataí sao duas léguas, 
o qual está em seis graus esfon;ados; de Goaramataí ao rio. de 
Caramative sao duas léguas, o qual está em seis graus e 1 /4, e 
entre um e outro rio está a enseada Aratipicaba, onde dos arre
cifes para dentro entram naus francesas e fazem sua carga. 

Deste pcrto para ~baixo, pouco mais ou menos, se esten?e a 
capitanía de Joao de Barros, feitor que foi da casa da tnd1a, a 
quem el-rei D. Joao 111 de Portugal fez merce de cinqüenta léguas 
de costa partindo com a capitanía de Pero Lopes de Sousa, de 
ltamaracá. Desejoso Joao de Barros de se aproveitar dest'a merce, 
féz a sua custa urna armada de navios em que embarcou muitos 
moradores com todo o necessário para se poder povoar esta sua 
capitanía e em a qual mandou dois filhos seus que partiram com 
ela, e prosseguindo logo sua viagem em busca da costa do Brasil 
foram tomar terra junto dorio do Maranhao, em cujos baixos se 
perderam. Deste naufrágio escapou muita gente, com a qual os 
filhos de Joao de Barros se recolheram em urna ilha que está na 
boca <leste rio do Maranhao, aonde passaram muitos trabalhos, 
por se nao poderem comunicar desta ilha com os moradores da 
capitanía de Pernambuco, e das demais capitanias, os quais 
depois de gastarem alguns anos, despovoaram e se vieram para este 
Reino. Nesta armada, e em outros navíos que J oao de Barros 
depois mandou por sua conta em socorro de seus filhos, gastou 
muita soma de mil cruzados, sem desta despesa lhe resultar 
nenhum proveito, como fica <lito atrás. Também lhe mataram / 

1 os potiguaras muita gente onde se chama o rio Pequeno. ~ 
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, 
CAP 1 TUL O XI 

Em que se declara a costa. da baia da TTaifio 
até Ptrraíba.. 

Dorio de Camaratibe até a baía da Trai~ao sao duas légu~s, 
a qual está em seis graos e l /'3, onde ancoram naus francesas. e 
entram dos arrecífes para dentro. Chama-se esta bafa pelo gent10 
potiguar Acajutibiró, e os portugueses, da Trai~áo, por com ela 
matarem uns poucos de castelhanos e portugueses que nes~a costa 
se perderam. Nesta bafa fazem cada ano os franceses mu1to pau 
de tinta e carregam dele muitas naus. Desta baía da Trai?o ao 
rio Maguape sao tr~s léguas, o qual está em seis graos e meio. 
Do río de Maguape ao da Paraíba sao cinco léguas, o qual está 
ero seis graus e tres quartos; a este rio chamam - na carta de 
marear - de Sao. Domingos, onde entram naus de 200 tonéis, e 
no rio de Maguape entram caravelas da costa; mas o rio de Sio 
Domingos se navega muito pela terra adentro, de onde ele vem 
de bem longe. Tem este rio um ilhéu da bv~a para dentro que 
lhe faz duas barras, e pela que está da banda do norte entram 
caravelóes que navegam por entre a terra e os arrecifes até Ita
maracá, e pela outra barra entram as naus grandes; e porque 
entravam cada ano neste rio naus francesas a carregar o pau 
de tinta com que abatía o que ia para o Reino das mais capi
tanias por conta dos portugueses e porque o gentio potiguar 
andava mui levantado contra os moradores da capitariia de lta
maracá e Pernambuco, com o favor dos franceses, coro os quais 
fizeram nessas capitanías grandes danos, queimando engenhos e 
outras muitas fazendas, em que mataram muitos homens brancos 
e escravos; assentou Sua Majestade de o mandar povoar e fortificar 
para o que mandou a isso Frutuoso Barbosa coro muitos mora
dores, o que se comer;ou a fazer com mui grande alvoró<;o dos 
moradores destas duas capitanías. Foi Deus servido que lhe 
sucedesse mal coro lhe mataremos potiguares (ero cuja companhia 
andavam muitos franceses), trinta e seis homens e alguns escravos 
numa cilada, com o qua! sucesso se descontentaram muito os 
moradores de Pernambuco; e se desavieram com Frutuoso Bar
bosa, de fei<;ao que se tornaram para suas casas, e ele ficou 
impossibilitado para poder por em efeito o que lhe era enco
mendado, o que se depois efetuou com o fa~or e ajuda que para 
iss~ deu Diogo Flores de Valdez, general da armada que foi ao 
estreito de Magalhaes. 
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C A P 1 T U L O XII 

Em que se trata de como se tomou a cometer 
a povoQfio do rio da Ptrraíba. 

Na baía de Todos os Santos soube o general Diogo ~lores, 
vindo aí do estreito de Magalhaes, com seis naus que lhe ficaram 
da armada que levou, como os moradores de Pernambuco e lta
maracá pediam muito afincadamente ao go~ernador Manuel Teles 
Barreto, que era en tao do Estado ~o Brasil,. que os fosse socorrer 
contra 0 gentio potiguar que. os ia destru1_ndo, com ,º favor e ~ 
ajuda dos franceses, os quais unh~m neste no da Para1ba ~uatro 
navíos para carregar de pau de unta; e, posto este ~egó_c10 e_?t 
conselho, se assetJ.tou que o governador, naguela .con1un~ao, nao 
era bem que saísse da Bahía, pois nao hav1a mais de seis me~es 
que era a ela chegado! onde tinha por prover. ero grandes negócios 
convenientes ao serv1~0 de Deus e de el-re1 e ?º bem comum, 
mas que, pois naquele porto estava o general D1ogo Flores, com 
aquela armada, e Diogo Vaz da Veiga com duas naus por~ug~esas 
da armada ero que do .Reino fora o go':e~nador, das f!Uais v1nha 
por capitao para o Reino, que _u~ cap1tao ~ _outr<;> fossem fazer 
este socorro, indo por cabe~a pnnopal o capitao Diogo Flo~es de 
Baldez, 0 qual chegou a Pernambuc? com. a_ armada toda ]Unta, 
com que veio o ouvidor geral Martim Leitao e o provedor-mor 
Martim Carvalho para, em Pernambuco, a favorec~rem coro gente 
e mantimentos, como o fizeram, a qual gente fo1 por terra e o 
general por mar coro esta armada~ com a qual ancorou fora da 
barra e nao entrou dentro coro ma1s que coma sua fragata e u~a 
nau das de Diogo Vaz da Veiga, de que era capitáo Pedro Correia 
de Lacerda, em a qua! o mesmo Diogo Vaz ia, e com todos o~ 
batéis das outras naus. Em os franceses vendo esta armada p~se-
ram fogo as suas naus e lan~_aram-~ como gentío, c~m o qual h:_e-
ram mostras de qur.rerem impedir a desembarca~ao, o que nao 
lhes serviu de nada, que o general desembarcou a pé enxuto, sem 
lho poderem impedir, e chegou a gente de Pen:iambuco e ltama-
racá por terra com muitos escravos e todos 1untos ordena;am 
um forte de terra e faxina onde se recolheram, no qual Diogo 
Flores deixou cento e tantos homens dos seus soldados coro uro 
capitao para os caudilhar, que se chamava Fran~isco Castrejon 
que se amassou tao mal com Frutuoso Barbosa nao o querendo 
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' 
conhecer por governador, que foi for~ado a deíxá-lo neste forte, 
só, e ir-se para Pernambuco, de onde se queixou a Sua Majestade 
para que provesse sobre o caso, como lhe parecesse mais seu ser
vi~o. E sendo ausente Frutuoso Barbosa, veio o gentío por algu
mas vezes afrontar este forte e pó-lo em cerco, o qual sofreu mal 
o capitao Francisco Castrejon. E, apertado dos trabalhos, desam
par?u ~ste forte o largou aos contrários, passando-se por terra a 
capltan1a de Itamaracá, que é daí dezoito léguas, e pelo caminho 
que Ihe matou o gentío alguma gente que lhe ficou atrás, como 
foram mulheres e ·outra gente fraca. Mas, sabendo os moradores 
de Pernambuco este destro<;o, se ajuntaram e tornaram a este rio 
da Paraíba, com Frutuos~ Barbosa. e se tornaram a apoderar 
<leste. f_?rte, o qu~l Sua Ma1esta~~ tem agora socorrido com gente, 
mun1<;o~s e ma!1umentos necessanos, a quem se juntou uma aldeia 
d? ge~tio tup1nambá, que se apartou dos potiguares, e se veio 
v_iver a borda da água, para a judar a favorecer este forte. Este 
no da_ Paraíba é mui necessário fortificar-se, uma por tirar esta 
ladroeua d~s franceses dele, outra por se povoar, pois é a terra 
capaz para isso, º!1-de se podem ~azer muitos engenhos de a<;úcar. 
E J>:OVO~do este n.o, como convém, ficam seguros os engenhos da 
cap1tan1a de Itamaracá e ~lguns da de Pernambuco, que nao 
lavram com temor dos pot1guares, e outras se tornarao a refor
mar, que eles queimaram e destruíram. Dos quais potiguares é 
bem qu~ f~~amos este capítulo, que se segue, antes que saiamos 
do seu hm1 te. 

, 
C A P 1 T U L O XIII 

Que trata da vida e costumes do gentio 
potiguar. 

Nao é bem que passemos já dorio da Paraíba, onde se acaba 
o .limite por onde reside o gentio potiguar, que tanto mal tem 
fe1to aos moradores das capitanías de Pernambuco e Itamaracá 
e. a gente dos navios que se perderam pela costa da Paraíba até ~ 
no do Maranhao. Este gentío senhoreia esta costa dorio Grande 
até ? da Paraíba, onde se confinaram antigamente com outro 
genuo, 'lue chamamos caetés, que sao seus contrários, e se faziam 
crudelíss1ma guerra uns aos outros, e se fazem ainda agora pela 
b:mda do sertao onde agora vivem os caetés, e pela banda do 
no ~rande sao fronteiros dos tapuias, que é a gente mais do
méstica, com quem estao as vezes de guerra e as vezes de paz, e se 
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ajudam uns aos outros contra os tabajaras, que vizinham com ~ 
eles pela parte do sertao. Costumam estes potiguares nao perdoa-
rem a nenhum dos contrários que cativam, porque os matam e 
comem logo. .tste gentío é de má estatura, ba~os de c..or, como 
todo o outro gentío; nao de.ixam orescer nenhuns cabelos no corpo 
senao os da cabe<;a, porque em eles nascendo os arrancam logo. 
Falam a Iíngua dos tupinambás e caetés; tem os mesmos costumes ~ 
e gentilidades, o que declaramos ao <liante no capítulo dos tupi
nambás. Este gentio é muito belicoso, guerreiro e atrai~oado, e 
é:l,migo dos franceses, a quem faz sempre boa companhia, e, 
industriado deles, inimigo dos portugueses. Sao grandes lavra
dores dos seus mantimentos, de que estao sempre mui providos, 
e sao ca<;adores bons e tais flecheiros que nao erram flechada 
que atirem. Sao grandes pescadores de linha, assim ·no mar como 
nos rios de água doce. Cantam, bailam, comem e bebem pela 
ordem dos tupinambás, onde se declarará miudamente sua vida e 
costumes, que é quase o geral de todo o gentio da costa do Brasil. 

, 
C A P 1 T U L O XIV 

Em que se declara a costa do rio da 
Paraíba até ltamaracá, e quem foi o seu 
fwimeiro capitao. 

Do rio da Paraíba, que se diz também o rio de Sao Domin
gos, ao rio de Jagoaripe, sao duas léguas, em o qual entram barcos. 
Do rio de Jagoaripe ao da Aramama sao duas léguas, o qual está 
em altura de sete graus, onde entram caraveloes dos que navegam 
entre a terra e o arrecife. Deste rio ao da Abionabiajá sao duas 
léguas, cuja terra é alagadi~a quase toda, e entre um rio e outro 
ancoravam nos tempos passados naus francesas, e daqui entravam 
para dentro. Deste rio ao da Capivarimirim sao seis léguas, o 
qual está em altura de seis graus e meio, cuja terra é toda cha. 
De Capivarimirim a ltamaracá sao seis léguas, e está em scte 
graus e l /3. Itamaracá é urna ilha de duas léguas onde está 
a cabe~a dessa capitanía e a vila de Nossa Senhora da Concei<;ao. 
_Do redor desta ilha entram no salgado cinco ribeiras, em tres 
das quais estao tres engenhos; onde se fizeram mais, se nao foram 
os potiguares, que vem correndo a terra por cima e assolando 
tudo. Até aqui, como já fica dito, tem o rio de Itamaracá urnas 
barreiras vermelhas na ponta da barra; e quem houver de entrar 
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por ela adentro ponha-se nordeste-sudoeste com as barreiras, e 
entrará-ª ban:a a vontade, e daí para dentr<:> o rio ensinará por 
onde hao de tr. Por esta barra entram nav1os de cem tonéis e 

· mais, a qual fica da banda do sul da ilha, e a outra barra 'da 
banda do norte se entra ao sueste, pela qual se servem os carave
lóes da costa. De ltama!ac~ ao rio de lgaru~u sao duas léguas, 
op.de se extrema esta cap1tan1a da de Pernambuco; dessa capitanía 
fez el-rei D. Joao 111 de Portugal merce de Pero Lopes de Sousa, 

. que foi um fidalgo muito honrado, o qual, sendo mancebo, andou 
por. est~ costa com armada a sua custa, em pessoa foi povoar esta 
cap1tan1a co~ moradores que para isso levou do porto de Lisboa 
de onde part1u; no que gastou alguns anos e muitos mil cruzados 
com muitos trabalhos e perigos, em que se viu, assim no mar 
pelejando com algumas naus francesas que encontrava (do que 
os franceses nunca safram bem), como em terra em brigas que 
com eles teve de mi~tura com os potiguares, de quem foi por 
vezes cercado e ofendido, até que os fez afastar desta ilha de Ita
ma~acá e. vizinha.n~a dela. E esta capitania nao tem de costa 
ma1s de v1nte e cinco ou trinta léguas, por Pero Lopes de Sousa 
nao tomar as cincoenta léguas de costa que lhe fez merce Sua 
Alteza todas juntas, mas tomou aqui a metade e a outra demasia 
junto a capitanía de Sao Vicente, onde ch~mam Santo Amaro. 

' CAP 1 TUL O XV 

Que declara a costa do rio de 1 garufu até 
Pernambuco. 

A vila de Cosmos está junto ao rio de Igaru\u, que é marco 
entre a capitanía de Itamaracá e a de Pernambuco, a qual vila 
será de duzentos vizinhos pouco mais ou menos, em cujo tenno 
há tres engenhos de a~úcar muito bons. Do rio de IgarU\U ao 
porto da vila de Olinda sao quatro léguas, e está em altura de 
oito graus. Neste pua to de O linda se entra pela boca de um 
arrecife de pedra ao su-sudoeste e depois norte-sul; e, entrando 
para dentro ao longo do arrecife, fica o rio }\.forto, pelo qual 
entram até acima navios de l 00 tonéis até 200, tomam meia carga 
em cima e acabam de carregar onde chamam "o Po\o", defronte 
da boca do arrecife, , onde convém que os navios estejam bem 
amarrados, porque trabalham aqui muito por andar neste porto 
sempre o mar de levadio; por esta boca entra o salgado pela 
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terra dentro urna légua ao pé da vila; e defronte do surgidouro 
dos navios faz este rio outra volta deixando no meio urna ponta 
de areia onde está urna ermida do Corpo Santo. Neste lugar 
vivem ·alguns pescadores e oficiais da ribeira, e estao alguns arma
zéns em que os mercadores agasalham os a\úcares e outras mer
cadorias; e desta ponta da areia da banda de dentro se navega 
este rio .até o varadouro, que está ao pé da vila, com caravelóes 
e barcos, e do varadouro para cima se navega com barcos de 
navios obra de meia légua, onde se faz aguada frese.a para as naus 
da ribeira que vem do engenho de Jerónimo de Albuquerque; 
também se metem neste rio f'Utras ribeiras por onde vao os barcos 
dos navios a buscar os a~úcares aos pa~os onde os trazem encai
xados e em carros; este esteiro e limite do arrecife é muito farto 
de peixe de redes que por aqui pescam e do marisco; perto de urna 
légua da boca <leste arrecife está outro boqueirao, que chamam 
a Barreta, por onde podem entrar barcos pequenos estando o mar 
bonan~oso. Desta Barreta por diante corre este arrecife ao longo 
da terra duas léguas, e entre ela e ele se navega c:om barcos 
pequenos que vem do mar em fora, e quem puser Os olhos ' na 
térra em que está situada esta vila, parecer-lhe-á que é o cabo 
de Santo Agostinho, por ser muito semelhante a ele. 

, 
C A P 1 T U L O XVI 

. 
Do tamanho da vila de Olinda e da grandeza 
de seu termo, quem foi o primeiro povoadQT 
dela. 

A vila de Olinda é a cabe~a da capitania de Pernambuco, 
a qual povoou Duarte Coelho, que foi um fidalgo, de cujo esfor~o 
e cavalaria escusaremos tratar aqui em particular, por nao escu
recer muito que déle dizem os livros da india, de cujos feitos 
esta o cheios. Depois que Duarte Coelho veio da f ndia a Por~ugal, 
a buscar satisfa~ao de seus servi~os, pediu a S. A. que lhe f1zesse 
merce de urna capitania nesta costa, que logo lhe concedeu, aba
lizando-Iba da boca do Rio de Sao Francisco da banda do noro
este e correndo dela pela costa cincoenta léguas contra Itam31racá 
que se acabam no rio de Igaru~u, como já fica dito; e como a 
este valoroso capitao sobravam sempre espíritos para cometer 
grandes feitos, nao Ihe faltaram para vir em pessoa povoar. e 
conquistar esta sua capitanía, onde veio com urna frota de nav1os 
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que armou a sua custa, na qual trouxe sua mulher e filhos e 
muitos parentes de ambos, e outros moradores com a qual tomou 
este porto que se diz de Pernambuco por urna pedra que junto 
dt:le está furada no mar, que quer dizer pela língua do gentio 
mar furado. Chegando Duarte Coelho a este porto desembarcou 
nele e fortificou-se, onde agora está a vila em um alto livre de 
padrastos, da melhor maneira que foi possível, onde fez urna 
torre de pedra e cal, que ainda agora está na pra~a da vila, onde 
muitos anos teve grandes trabalhos de guerra com o gentio e 
franceses que em sua companhia andavam, dos quais foi cercado 
muitas vezes, mal-ferido e mui apertado, onde lhe mataram muita 
gente; mas t:le, coma const~ncia de seu esfor~o, nao desistiu nunca 
da sua pretensáo, e nao tao-somente se defendeu valorosamente, 
mas ofendeu e resistiu aos inimigos, de manéira que os f¿z afastar 
da povóa~ao e despejar as terras vizinhas aos moradores delas,. 
onde depois seu filho, do mesmo nome, lhe fez guerra, maltra
ta.ndo e cativando neste gentio •. que é o que se chama caeté, 
que o fez despejar a costa toda, como esta o é hoje em dia, e 
afastar mais de cincoenta léguas pelo sertao. Nestes trabalhos 
gastou Duarte, o velho, muitos mil cruzados, que adquiriu na 
1ndia, a qual despesa foi bem empregada, pois dela resultou ter 
hoje seu filho Jorge de Albuquerque Coelho dez mil cruzados de 
renda, que tanto lhe importa a sua redízima e dízima do pescado 
e os foros que lhe pagam os engenhos, dos quais estáo feitos em 
Pernambuco cincoenta, que fazem tanto a~úcar que estao os 
dízimos dele arrendados em dezenove mil cruzados cada ano. Esta 
vUa de Olinda terá setecentos vizinhos, pouco mais ou menos, 
mas iem muitos mais no seu termo, porque em cada um <lestes 
engenhos vivero vinte e trinta vizinhos, fora os que vivero nas 
r~as, afastados deles, que é muita gente; de maneira que, quando 
for necessário ajuntar-se a esta gente com armas, por-se-ao em cam
po mais de tres mil homens de peleja comos moradores da vila de 
Cosmos, entre os quais haverá quatrocentos homens de cavalo. 
Esta gente pode trazer de suas fazendas quatro ou cinco mil escra
vos da Guiné e muitos do gentio da terra. É tao poderosa esta 
capitanía que há nela mais de cem homens que tem de mil até 
cinco mil cruzados de renda, e alguns de oito, dez mil cruzados. 
Desta terra saíram muitos homens · ricos para estes reinos que 
foram a ela muito pobres, com os quais entram cada ano desta 
capitanía quarenta e cincoenta navios carregados de a~úcar e 
pau-brasil, o qual é o mais fino que se acha em toda a costa; e 
importa tanto este pau a Sua Majestade que o tem agora nova
mente arrendado por tempo de dez anos por vinte mil cruzados 
cada ano. E parece que será tao rica e tao poderosa, de onde 
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saem tantos provimentos para estes reinos, qu~ se devia. de t:r 
mais em conta a fortifica~ao dela, e nao consentir que este1a arris
cada a um corsário a saquear e destruir, o que se pode atalhar 
coro pouca despesa e menos trabalho. 

' C A P 1 T U L O XVII 

Em que se declara a terra e costa que há do 
pOTto de Olinda até o cabo de Santo 
Agostinho. 

Do porto de Olinda a ponta de Pero Cavarim sao quatro 
Iéguas. Da ponta de Pero Cavarim ao rio de Jaboatao é urna 
Iégua, em a qual entrarn barcos. Do rio de Jaboatao ª? cabo .de 
Santo Agostinho sao quatro léguas, o qual cabo esta ern 01to 
graus e meio. Ao socairo deste cabo. da band~ do norte ~odem 
surgir naus grandes quando cumpnr, onde tero boa abrigada. 
Do Cabo até Pernambuco corre-se a costa norte sul. 

Quem vem do mar em fora, para conhecer este cabo de 
Santo Agostinho, verá por cima dele urna serra selada, que é boa 
conhecen-;a, porque por aquela parte nao há outra serra da sua 
altura e fei~ao, a qual está quase leste oeste com o Cabo, e torna 
urna quarta de nordeste-sudoeste. E para que vem ao longo da 
costa bota o Cabo fora com pouco mato e em manchas; e ver
lhe-ao que tero a banda do sul, cinco Iéguas afastado dele, a 
ilha de Santo Aleixo, que é baixa e pequena. ~té este Cabo é 
a terra povoada de engenhos de a-;úcar, e por_ 1unto dele passa 
um rio que se diz do Cabo (onde t~mbém estao alguns), o qual 
sai ao mar duas léguas do Cabo e mistura-se ao entrar do salgado 
com o rio do lpojuca, que está duas léguas da banda do sul; 
nesse rio entram e saem caraveloes do servi~o dos engenhos, que 
estáo nos mesmos rios, onde se recolhem com tempo barcos da 
costa. 

' C A P 1 T U L O XVIII 

Em que se declara a costa do cabo e rio do 
Ipojuca até o rio de Sáo Francisco. 

Já fica dito como se mete o rio de Ipojuca como o do Cabo 
ao entrar no salgado, agora digamos como dele ao porto d~s 
Galinhas sao duas léguas. A terra que há entre este porto e o no 
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de Ipojuca é toda alagadi~a. Neste porto e rio das Galinhas 
entrara barcos da costa. Do rio das Galinhas a ilha de Santo 
Aleixo é urna légua, em a qual há surgidouro e abrigo para as 
naus, e está afastada da terra firme urna légua; da ilha de Santo 
.f\leixo ao rio de Maracaípe sao seis léguas, onde entrara cara
veloes, o qual tem uns ilhéus na boca. De Maracaípe ao rio 
Formoso sao duas léguas, o qual tem um arrecife ao mar defronte 
de si, que tem um hoqueirao por onde entrara navios da costa, 
o qual está em nove graus, cuja terra é escalvada mas bem provida 
de ca<;a. Dorio Formoso ao de Una sao tres léguas, o qual tem 
na boca urna ilha de mangues da banda do norte, a qual se alaga 
coro a maré, e mais adiante, chegadas a terra, tem sete ilhetas 
de mato. Neste rio Una ao porto das Pedras sao quatro· léguas, 
o qual está em nove graus e meio. Entre este e o rio Una se faz 
urna enseada muito grande, onde podem surgir e barlaventear 
naus que nadem em fundo de cinco até sete bra~as, porque tanto 
tem de fundo. 

E corre-se a costa do cabo de Santo Agostinho até este porto 
das Pedras nor-nordeste su-sudoeste. Deste porto ao rio Cama
ragipe sao tres léguas, cuja fronteira é de um banco de arrecifes 
que tem algumas abertas por onde entrara barcos da costa, 
e ficam seguros de todo o tempo entre os arrecifes e a terra .. 
Neste rio de Camaragipe entram navios de honesto porte, e na 
ponta da barra dele da banda do sul tem urnas barreiras ver
melhas, cuja terra ao longo do mar é éscalvada até o rio de 
Santo Antonio Mirim, que está dele duas Iéguas, onde também 
entram caravelües da costa. Do rio de Santo Antonio Mirim ao 
pÓrto Velho dos Franceses sao tres léguas, onde eles costumam 
al)corar com as suas naus e resgatar com o gentio. Do porto 
Velho dos Franceses ao rio de Sao Miguel sao quatro léguas, que 
está em dez graus, no qual entram navios da costa, e entre um 
e outro entra no mar o rio da Alagoa, onde também entrara 
caravelües, o qual se diz da Alagoa, por nascer de urna que esiá 
afastada da costa, ao qual rio chamara os índios o porto J araguá. 
Do rio de Sao Miguel ao porto Novo dos Franceses sao duas 
léguas, defronte do qual fazem os arrecifes que (vao correndo a 
costa), uma aberta por onde os franceses costumavam entrar com 
suas naus, e ancoravam entre o arrecife e a terra por ter fundo 
para isso, onde estavam muito seguros, e daqui faziam seu resgate 
coro o gentio. Do porto Nóvo dos Franceses ao de Sepetiba é 
uma légua, do qual ao río de Currurupe sao tres léguas em o qual 
entrara navíos da costa, cuja terra ao lo11go do mar é fraca, mas 
para dentro duas léguas é arresoada. Deste rio do Currurupe até 
o rio de Sao Francisco sao seis léguas. 
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Da ponta da barra Currurupe, contra o Rio de Sao Fran
cisco se vai armando urna enseada de duas léguas, ero a qual bem 
chegados a terra, estao os arrecifes de D. Rodrigo, onde também 
se chama o porto dos Franceses por se eles costumarem recolher 
aqui com suas naus a abrigada desta enseada, e iam por entre os 
arrecifes e a terra, com suas lanchas, tomar carga do pau de tinta 
no rio de Currurupe. 

Aquí se perdeu o hispo do Brasil, D. Pedro Fe.mandes Sar
dinha, com sua nau vinda da Bahia para Lisboa, em a· qual vinha 
Antonio Cardoso de Barros, provedor-mor que fora do Brasil, e 
dois conegos e duas mulheres honradas e casadas, muitos homens 
nobres e outra muita gente, que seriam mais de cem pessoas 
brancas, afora escravos, a qual escapou toda deste naufrágio, mas 
nao do gentío caeté, que neste tempo senhoreava esta cost<:: da 
boca deste rio de Sao Francisco até o da Paraíba; depo·is que estes 
caetés roubaram este hispo e toda esta gente de quanto salvaram, 
os despiram e amarraram a boro recado, e pouco a pouco os 
foram matando e comendo, sem escapar mais que dois índios da 
Bahia com urn portugues que sabia a língua, filho do meirinho 
da correi\ªº· A terra que há por cima desta enseada até perto 
do rio de Sao Francisco é toda alagadi\a, cu ja água se a junta 
toda em urna ribeira, qPe se dela faz, a qual vai entrar no rio 
de Sao Francisco até o pórto das. Pedras nor-nordeste su-sudoeste, 
e toma da quarta de norte sul. 

' C A P 1 T U .L O XIX 

Que trata de quem sao estes caetés, que foram 
moradores na costa de Pernambuco. 

Parece que nao é bem que passemo~ adiante do rio de Sao 
Francisco sem dizermos que gentío é este caeté, que tanto mal 
tem feito aos portugueses nesta costa, o que agora cabe dizer de1es. 

Este gentio, nos primeiros anos da conquista <leste estado 
do Brasil, senhoreou desta costa da boc:a do rio de Sao Francisco 
até o rio Paraíba, onde sempre teve guerra cruel com os poti
guares, e se matavam e comiam uns aos outros em vingan~a de 
seus ódios, para execu~ao da qual entravarr1 muitas vezes pela 
terra dos potiguares e lhes faziam .muito dano. Da banda do 
rio de Sao Francisco guerreavam ~stes potiguares. em suas em
barca~oes com os tupinambás, que viviam de outra parte do rio, 
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em cuja terra entravam a fazer seus 'Saltos, onde cativavam muitos, 
que comiam sem lhes perdoar. 

As embarca~óes de que este gentio usava, eram de uma 
palha comprida como a das esteiras de tábua que fazem em 
Santarém, a que eles chamam periperi, a qual palha fazem em 
molhos muito apertados, coro urnas varas como vime, a que eles 
chamam timbós, que sao muito brandas e rijas, e com t::stes molhos 
atados em urnas varas grossas faziam urna fei~ao de embarca~óes, 
ero que cabiam dez a doze indios, que se remavam muito bem, 
e nelas guerreavam coro os tupinambás neste rio de Sao Fran
cisco, e se faziam uns a outros muito dano. E aconteceu por 
muitas vezes fazerem os caetés desta palha tamanhas embarca~oes 
que vinham nelas ao longo da costa fazer seus saltos aos tupi
nambás junto da Bahia, que sao cinqüenta léguas. Pela parte 
do sertao, confinava este gentio com os tapuias e tupinaés, e se 
faziam cruéis guerras, para cujas aldeias ordinariamente havia 
fronteiros, que as corriam e salteavam. E quando os caetés mata
vam, ou cativavam alguns contrários dt:stes, tinham-no por mor 
honra, que nao quando faziam outro tanto aos potiguares neni 
aos tupinambás. Este gentio é da mesma cor ba~a, e tem a vida 
e costumes dos potiguares e a mesma língua, que é em tudo como 
a dos tupinambás, em cujo título se dirá muito de suas genti
lidades. 

Sao estes caetés mui belicosos e guerreiros, mas mui atrai
~oados, e sem nenhuma fé nem verdade, o qual fez os danos que 
fica declarado a gente da nau do hispo, a Duarte . Coelho, e a 
muitos navios e caraveloes que se perderam nesta costa, dos quais 
nao escapou pessoa nenhuma, que nao matassem e comessem, 
cujos danos Deus nao permitiu que durassem mais tempo; mas 
ordenou de os de.struir desta maneira. Confederaram-se os tupi
nambás seus vizinhos com os tupinaés pelo sertao, e ajuntaram-se 
uns com os outros pela banda de cima, de onde os tapuias tam
bém apertavam estes caetés, e deram-lhe nas costas, e de tal fei~ao 
os apertaram, que os fizeram descer todos para baixo, junto do 
mar, onde os acabaram de desbaratar; e os que r..5'.o puderam 
fugir para a serra do Aquetiba, nao escaparam de mortos ou 
cativos. Destes cativos iam comendo os vencedores quando que
riam fazer suas festas, e venderam deíes aos moradores de Per
nambuco e aos da Bahía infinidade de escravos a troco de qual
quer coisa, ao que iam ordinariamente caraveloes de resgate, e 
todos vinham carregados desta gente, a qual Duarte Coelho de 
Albuquerque por sua parte acabou de desbaratar. 

E desta maneira se consumiu este gentío, do qual nao há 
agora senao o que se lan~ou inuito pela te1 ra adentro, ou se 
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misturou com seus contrários sendo seus escravos, ou se aliaram 
por ordem de seus casamentos. Por natureza, sao ~stes caetés gran
des músicos e amigos de bailar, sao grandes pescadores de linha 
e nadadores; também sao mui cruéis uns para os outros para se 
venderem, o pai aos filhos, os irmaos e parentes uns aos outros; 
e de maneira sao cruéis, que aconteceu o ano de 1571 no rio de 
Sao Francisco estando nele algumas embarca~óes da Babia res
gatando com este gentio, em uma de Rodrigo Martins estavam 
alguns escravos resgatados, em que entrava urna índia caeté, a 
qual enfadada de lhe chorar uma crian~a sua filha a lan~ou no 
rio, onde andou de baixo para cima um peda~o sem se afogar, 
até que de outra embarca~ao se lan~ou um índio a nado, por 
mandado de seu senhor, que a foi tirar, onde a batizaram e durou 
depois alguns dias. 

E como no título dos tupinambás se conta por extenso a 
vida e costumes, que toca a maior parte do gentio que vive na 
costa do Brasil, ternos que basta o que está <lito até agora dos 
cae tés. 

, 
CAPITULO XX 

Que trata da grandeza do rio de Sao Fran· 
cisco e seu nascimento. 

Muito havia que dizer do rio de Sao Francisco, se lhe cou
bera faz~-lo oeste lugar, do qual se nao .pode escrever aqui o 
que se <leve dizer dele, porque será escurecer tudo o que ternos 
<lito, e nao se pode cumprir com o que está dito e prometido, 
que é tratar toda a costa em geral, e em particular da Bahia de 
Todos os Santos, a quem é necessário satisfazer coro o devido. E 
este río contente-se por ora de se dizer dele em suma o que fur 
possível neste capítulo, para com brevidade chegarmos a, quem 
está esperando por toda a costa. 

Está o rio de Sao Francisco em altura de dez graus e um 
quarto, o qual tem na boca da barra duas léguas de largo, por 
onde entra a maré como salgado para cima duas léguas somente, 
e daqui para cima é água doce, que amaré faz recuar outras duas 
léguas, nao havendo água do monte. A este rio chama o gentío 
o Pará, o qual é mui nomeado entre todas as na~óes, das quais 
foi sempre muito povoado, e tiveram uns com outras sobre os 
sítios grandes guerras, por ser a terra muito fértil pelas suas 
ribeiras, e por acharem nele grandes pescarias. 
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Ao longo deste rio viv9m agora alguns caetés, de urna banda, 
e da outra vivero tupinambás; mais acima vivero os tapuias de di
ferentes castas, tupinaés, amoipiras, ubirajaras e amazonas; e além 
delas vive outro gentio (nao tratando dos que cornunicam com os 
portugueses), que se atavía com jóias de ouro, de que há certas 
informa~ües. Este gentío ·se afirma viver a vista da Alagoa 
Grande, tao afamada e desejada de _descobrir, da qual este rio 
nasce. E é tao requestado este ~ ·rio1 ~éodo o gentío, por ser muito 
farto de pescado e ca~a, e por ª cerra dele ser muito fértil como 
já fica dito; onde se dao mui bem toda a sorte de mantimentos 
naturais da terra. 

I 

Quem navega por esta costa conhece este rio quatro e cinco 
léguas ao mat pelas aguagens que dele saem furiosas e barrentas. 
Na vega-se este rio com caraveloes até a cachoeira, que estará da 
barra vinte léguas, pouco mais ou menos, até onde tem muitas 
ilhas, que o fazem espraiar muito mais que ha barra, por onde 
entram n~vios de cinqüenta tonéis pelo canal do su~oeste, que 
é . mais fundo que o do nordeste. Da barra <leste rio até a pri
meira cachoeira há mais de 300 ilhas; no inverno nao traz este 
rio água do monte, con10 os outros, nem corre muito; e no verao 
cresce de dez até quinze palmos. E come~a a vir esta água do 
monte, de outubro por <liante até janeiro, que é. a for~a do verao 
nestas partes; e neste tempo se alagam a. n1aior parte destas ilhas, 
pela que nao criam nenhum arvoredo, nem mais que canas-bravas 
de que se fazem flechas. ' 

Por cima desta cachoeira, que é de pedra viva, também se 
pode navegar este rio em barcos, se se lá fizerem, até o sumidouro, 
que pode estar da cachoeira oitenta ou noventa léguas, por onde 
também tem muitas ilhas. Este sumidouro s·e entende no lugar 
onde este rio sai de debaixo da terra, por onde vem escondido, 
dez ou do.ze léguas, no cabo das quais arrebenta até onde se pode 
navegar, e faz seu caminho até o mar. Por cüna <leste sumidouro 
está a terra cheia de mato, sem se sentir que vai o rio por baixo, 
e <leste sumidouro para cima se pode também navegar em barcos, 
se os fizerern lá; os índios se servem por e1e em canoas, que para 
isso fazem. Está capaz este rio para se perto da barra dele fazer 
urna povoa~ao valente de urna banda~ e da outra para seguran~a 
dos navios da costa, e dos que o tempo ali faz chegar, onde se 
perdem muitas vezes, e podem os moradores que nele vivem 
fazer grandes fazendas e engenhos até a cachoeira, em derredor 
da qual há muito pau·brasil, que com pouco trabalho se pode 
carregar. 

Depois que este Estado se descobriu por ordem dos reis pas
sados, se trabalhou muito por se acabar de descobrir este rio por 
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todo o gentio que nele viveu, e por ele andou afirmar que pelo 
seu sertao havia serras de ouro e prata, a conta da qua! informa~ao 
se fiieram muitas entradas de todas as capitanias sem poder nin
guém chegar ao cabo; com este desengano e sobre esta pretensa.o 
veio Duarte Coelho a Portugal da sua capitania de Pernambuco 
a primeira vez, e da segunda também teve desenho; mas descon
certou-se com S. A. pelo nao fartar das honras que pedia. E sendo , 
governador <leste Estado Luís de Brito de Almeida, mandou 
entrar por este rio acima a um Bastiao Álvares, que se dizia do 
Porto Seguro, o qual trabalhou por descobrir quanto pode, no 
que gastou quatro anos e um grande peda~o da Fazerida d'el Rei, 
.sem -poder chegar ao sumidouro, e por derradeiro veio acabar com 
quinze ou vinte homens entre · o gentío tupinambá, a cujas maos 
foram mortos, o que lhe aconteceu por nao ter cabedal da gente 
para se fazer temer, e por querer fazer esta jornada contra água, o 
que nao aconteceu a Joao Coelho de Sousa, por que chegou 
acima do sumidouro mais de ce1n léguas, como se verá do roteiro 
que se fez da sua jornada. A boca da barra dt:ste rio corta o 
sal~ado a terra da _banda do sudoeste, : faz ficar aquela ponta de 
are1a e mato em Ilha, que será de tres Iéguas de comprido. E 
quando este rio enche com água do .monte, nao entra o salgado 
com a maré por ele acima, mas até a barra é água doce, e traz 
neste tempo grande correnteza. 

' C A P I T U L O XXI 

Em que se declara a costa do rio de Siío 
Francisco até o de Sergipe. 

Do rio de Sao Francisco ao de Guaratiba sao duas léguas, 
no qual entram barcos da costa e tem este rio na boca urna ilha, 
que é a que vem da ponta da barra do rio de Sao Francisco; 
este rio se navega pela terra adentro trés léguas, e faz um bra~o 
na entrada junto do arrecife, por onde entra o salgado até entrar 
no rio de Sao F'rancisco urna Iégua da barra, por onde vao os 
barcos de um río ao outro, o qual bra~o faz a ilha declarada. Do 
rio de Guaratiba a sete léguas está um riacho a que chamam de 
Aguaboa, pelo ela ser, o qua!, como chega perto do salgado, faz 
urna volta ao longo dele, fazendo urna língua de terra estreita 
entre ele e o mar; de uma légua de con1prido, e no cabo desta 
Iégua se mete o mar; -entre um rio e outro é tudo praia de 
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areia, onde se chama a enseada de Vazabarris, a qual tem diante 
de si tudo arrecifes de pedra, com alguns boqueiroes para barcos 
pequenos, por onde podem entrar com bonans:a. Desse riacho de 
Aguaboa a urna légua está o rio de Ubirapatiba, por cuja barra 
podem entrar barcos e caraveloes da costa com a proa ao lés
noroeste. A este rio vem o gentio tupinambá mariscar, por achar 
por aqueles arrecif~s muitos polvos, lagostins e caranguejos; e a 
pescar a linha, oi:ide matam muito peixe, o qual se navega pela 
terra adentro ma1s de tres léguas. Deste rio Ubirapatiba a sete 
léguas está o rio de Seregipe em altura de onze graus e dois ters:os, 
por cuja barra com batéis diante costumavam entrar os franceses 
com suas naus do porte de cem tonéis para baixo, mas nao toma
vam dentro mais que meia carga, e fora da barra acabavam de 
carregar com suas lanchas, em que acabavam de acarretar o pau 
que ali resgatavam com os tupinambás, onde também resgatavam 
com os mesmos algodao e pimenta da terra. Tem este rio duas 
léguas por ele acima a terra fraca, mas daí avante é muito boa 
P!ra se poder povoar, onde convém muito que se fas:a urna povoa
~ao, ass1m para atalhar que nao entrem ali franceses, como por 
segurar aquela costa do gentío que vive por este rio acima, o qual 
todos os anos faz muito dano, assim nos barcos que entram nela 
e no Rio Real n? inverno com tempo, como em homens, que 
cometem este cam1nho_ para Pernambuco, fugindo, a justis:a e nos 
que . pelo mesm~ respe1to fogem de Pernambuco para a Bahia, os 
qua1s de maravilha escapam que os nao matem e comam. Tem 
este rio de Seregipe na barra de baixamar tres bras:as e dentro cin
co e seis bra~as, cuja barra se entra lés-sueste e oés-no;oeste, e quem 
quer entrar pelo boqueirao do baixio vai com a proa ao norte; e 
como está dentro a loés-.noroeste, vai demandar a ponta do sul, 
e dela para dentro se va1 ao norte; e quem vero ao mar em fora 
v~r~ por cima dt:ste rio um monte mais alto que os outros, da 
fe1~ao de um ovo, que está afastado da barra algumas seis léguas, 
pelo qual é a terra bem conhecida. A este monte chamam os 
índios Manhana, que .quer dizer entre eles "espia,., por se ver de 
todas as partes de mu1to longe. E corre-:se a costa deste rio ao de 
Sao Francisco nor-nordeste e su-sudoeste. 
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, 
C A P 1 T U L O XXII 

Em que se declara a costa do rio de Sergi.pe 
até o rio Retil. 

Deste rio de Sergipe de que acima dissemos, a quatro léguas 
está outro rio, que se diz de Cotegipe, cuja oóca é de meia légua, 
no meio da qual tem urna ilha em que tem urnas moitas verdes, 
a qual ilha faz duas barras a este rio; pela do sul podem entrar 
navíos de oitenta tonéis, porque no mais debaixo tem de fundo 
duas bras:as de baixamar, e mais para dentro tem cinco bra~as; 
pela barra do norte entram caraveloes da costa. Tem este rio a 
boca da barra uns bancos de areia que botam meia légua ao mar. 
Por este rio se navega tres Jéguas, que tantas entra a maré por 
ele acima, o qual é muito farto de peixe e marisco, cuja terra é 
sofrível para se poder povoar e no sertao dela tem grandes matas 
de pau-brasil. 

Deste rio de Cotegipe ao río de Pereira, a que outros 
chamam de Canafístula, sao quatro léguas. Do qual até Sergipe 
faz a terra outra enseada, a que também chamam de Vazabarris, 
no .seio da qual está o rio Cotegipe, de que já falamos, a que 
muttos chamam do nome de enseada. Do rio de Pereira a duas 
léguas está a ponta do rio Real, donde se corre a costa até 
Sergipe nor-nordeste su-sudoeste. 

' C A P l T U L O XXIII 

Que trata do rio Real e seus merecimentos. 

Parece que quem tem tamanho nome como o i io Real, que 
deve de ter merecimentos capazes dele, os quais convém que 
venham a terreiro, para que cheguem a notícia de todos. E come
cemos na altura, em que está, que sao doze graus escassos; a barra 
deste rio terá de ponta a ponta meia légua, na qual tem dois 
canais, por onde entram navíos da costa de quarenta toneladas, 
e pela barra do sudoeste podem entrar navios de sessenta tonéis, 
estando com as balizas neccssárias, porque tcm dois mares em 
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flor; da barra para dentro te1n o rio muito fundo, onde se faz 
urna baía de mais de urna légua, onde os navios tem grande abri
gada com todos os tempos, na qual há grandes pescarias de peixe
boi, e de toda a outra sorte de pescado, e tem muito marisco. 
Entra a maré por este rio acima seis ou sete léguas, e divide-se em 
tres ou quatro esteiros onde se vém meter outras ribeiras de água 
doce. Até onde chega o salgado, é a terra fraca e pouca dela 
servirá de mais que de cria~ao de gado; mas donde se acaba a 
maré para cima é a terra muito boa e capaz para dar todas as 
novidades do que lhe plantarem, na qual se pode1n fazer enge
nhos de a~úcar, por se darem nela as canas muito bem. · 

Pelo sertao <leste rio há muito pau-brasil, que com pouco 
trabalho todo pode vir ao mar, para se poder carregar para este~ 
reinos. E para que esta costa esteja segura do gentio, e os fran
ceses desenganados de nao poderem vir resgatar com ele entre a 
Bahia e Pernambuco, convém ao servi~o de Sua Majestade que 
mande povoar e fortificar este rio, o que se pode fazer com pouca 
despesa de sua Fazenda, do que já el-rei D. Sebastiao, que 
está em glória, foi informado, e mandou muito afincadamente 
a Luís de Brito, que neste -tempo governava este Estado, que orde
nasse com muita brevidade como se povoasse este rio, no que ele 
meteu todo o cabedal, mandando a isso Garcia d'Avila, que é um 
dos principais moradores _da Bahia, com muitos homens das ilhas 
e da terra, para que assentassem urna povoa~ao onde parecesse 
melhor; o que fez pelo rio acima tres léguas, onde o mesmo 
governador foi em pessoa com a for~a da gente que havia na 
Bahia, quando foi dar guerra ao gentío daquela pa~te, o qual 
passou por esta nova povoa~ao, de cujo sitio ele e toda a com
panhia se descontentaram, e com razao, porque estava longe do 
mar, para se valerem da fartura dele, e longe da terra boa, que 
lhe pudesse responder com as novidades costumadas. Donde se 
afastarem por temerem o geñtio que por ali vivfa, ao qual Luís 
de Brito deu tal castigo, naquele tempo, como se nao deu naquelas 
partes, por que mandou destruir os mais valorosos e maiores dos 
corsários capitaes daquele gentio, que nunca houve naquela costa, 
se~ lhe cust~r a vida a mais que a dois escravos, os quais princi
pa1s do gent10 foram mortos, e os seus que escaparam com vida 
ficaram cativos. E quando o governador recolheu, se despovoou 
~ste princípio de povoa~ao, sem se tornar mais a bulir nisto, por 
se entender ser necessário fazer-se urna casa forte a custa de Sua 
Majestade, a qual Luís de Brito nao ordenou por ser chegado o 
cabo de seu tempo, e suceder-lhe Louren~o da Veiga, que nao 
buliu neste negócio pelos respeitos, que nao sao sabidos, para se 
aqui declararem. 
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, 
C A P 1 T U L O XXIV 

E·m que se declara a terra que há do rio Real 
até o rio de l tapicuru. 

Do río Real ao de Itapicuru sao quatro léguas, se~ de um 
rio a outro haver na costa por onde entre um barqu1nho, por 
tudo serem arrecifes ao longo da costa, cuja terra ao longo dela 
é muito fraca, que nao serve senao para cria~óes ~e gado. A 
boca <leste rio é muito suja de pedras, mas podem-se quebrar 
urnas pontas de baixamar de água~ viv~.s, con,: que lhe fique can~l 
aberto, para poderem por ele entrar ca~aveloes da costa de me1a 
água cheia por <liante. Da bvca <leste no para dentro faz-se urna 
maneira de baía, onde de baixamar podem nadar naus de d1:1zen
tos tonéis; entra a maré por este rio acima cinco l~guas ou seis, as 
quais se podem nav(!gar com barcos; e onde se mistura o salgado 
com água doce para cima dez ou doze léguas s.e p~dem também 
navegar coro barquinhos pequenos; e por . ~qui .ac1ma é a terra 
muito boa para se poder povoar, porqu~ da mu1to be~. todos ~s 
mantimentos que lhe plantam e, dará mu1to bons canav1a1s d~ a~u
car, porque quando Luís de Brito foi dar g~erra ao ~e~tlo do 
rio Real, se acharam pelas ro~as <lestes índ1os, que v1v1am ao 
longo <leste rio, mui grossas e mui formosas canas-d~-a~úcar, pelo 
que, povoando-se éste rio, se podem faz~r nele mu1tos. engenhos 
de a~car, porque tem ribeiras que se nele metem m~ito acomo
dadas para isto; neste mesmo tempo .... se achou este no e. o Real 
cinqüenta ou sessenta léguas pelo sertao, urna la~oa de qu1nhent~s 
brar;as de c,:omprido e cero de largo, pouco ma1s ou menos, cu Jª 
áaua é mais salgada que a do mar, a qual alagoa estava cercada 
d~ um campo todo cheio de perrexil muito mais vi5oso que .... o 
que nasce ao longo do mar, e tocado por fora nos be1~os era tao 
salgado como se lhe <lera o rocio do mar; neste mesmo campo 
afastado desta alagoa quinhentas ou seiscentas ~ra~as estava ou~ra 
alagoa, ambas em um andar, cuja água era multo doce, ~ o p~1xe 
que ambas tinham era da mesma sorte, e em amb~s hav1a ~u1tos 
porcos-d'agua, dos quais o gentio matou multa quanu~ade 
déles. Este rio perto do mar é muito farto de pescado e mans~o, 
e para cima de peixe de água doce, e pela terra ao lon~o dele 
tem muita ca~a de toda a sorte, o qual no verao traz ma1s água 
que o Mondego, e está e ... n doze graus; cujo nascimento é para 
a banda do }oeste mais de cem léguas do mar, e está povoado do 
gentio tupinambá. 
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' C A P 1 T U L O XXV 

Em que se declara a terra q'ue há do l tapi
curu. até Tatuapara. 

Do rio Itapicuru a Tatuapara sao oito ou nove léguas, cuja 
terra ao longo do mar é muito fresca e baixa, e nao serve senao 
para cria~ao de gado; mas duas léguas pela terra adentro é 
sofrível para mantimentos, pela qual atravessam cinco rios e 
outras muitas ribeiras, que vem sair no mar nestas oito léguas; de 
que nao há que tratar, por se meterem no mar por cima dos 
arrecifes, sem fazerem barra por onde possa andar um barquinho; 
porque toda esta costa do rio Real até Tatuapara ao longo do 
mar é cheio de arrecifes de pedra, que se espraiam muito, por 
onde nao é possível lan~ar·se gente em terra, nem chegar nenhum 
barco se nao for no Itapicuru, como fica dito. 

Tatuapara é urna enseada, onde se mete um riacho dtste 
nome, no qua! entram caraveloes da costa com preamar; nesta 
enseada tem os navios muito boa abrigada e surgidouro, de que 
se aproveitam os que andam pela costa. Aqui tem Garcia d'Avila, 
que é um dos principais e mais ricos moradores da cidade do 
Salvador, urna povoa~ao com grandes edifícios de casas de sua 
vivenda, e urna igreja de Nossa Senhora, mui ornada, toda de 
abóbada, na qual tem um capelao que lhe minis.tra os sacramentos. 

Este Garcia d'Avila tem toda sua fazenda em cria~oes de 
vacas e éguas, e terá alguns dez currais por esta terra adiante; e 
os padres da companhia tem neste direito urna aldeia de índios 
forros tupinambás, a qual se chama de Santo Antonio, onde 
haverá mais de trezentos homens de peleja; e perto dessa aldeia 
tem os padres tres currais de vacas, que granjeiam, os quais tem 
na aldeia urna formosa igreja de Santo Antonio, e um recolhi
mento onde estao sempre um padre de missa e um irmao, que 
doutrinam estes índios na nossa santa fé católica, no que os padres 
trabalham todo o possível; mas por demais, porque é este gentio 
ta<;> bárbaro, que até hoje nao há nenhum que viva como cristao, 
tanto que s.e apartam da conversa~ao dos padres oito dias. Esta 
enseada de Tatuapara está a altura de doze graus esfor~ados e 
corre-se a costa daq ui até o rio Real nor-nordeste su-sudoeste. 
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' C A P 1 T U L O XXVI 

Em que se declara a terra e costa de Tatua
para até o rio de J oanne. 

De Tatua para ao rio J acuípe sao quatro léguas, as quais ao 
longo do mar estao ocupadas com currais de garlo, por serem 
de _ terra baixa e fraca; os quais currais sao de Garcia d'Avila e de 
outras pessoas chegadas a sua casa. De Tatuapara até este rio 
nao há onde possa entrar um barco, senao neste rio de Jacuípe e 
aqui com bonan~as ainda coro trabalho; mas, atrás urna légua, 
onde se chama o porto de Brás Afonso, onde os arrecifes que 
vem de Tatuapara fazem urna aberta, podem entrar caravelóes, 
e do arrecife para dentro ficam seguros com,~ .t<>.do tempo. Este 
rio de Jacuípe se passa de baixamar .aoima da barra. urna légua 
a vau, ao longo do qual tem o mesmo Garcia d'Avila uro curral 
de vacas. Deste rio de Jacuípe:·até o rio de Joanne sao cinco 
léguas, até onde sao tudo arre.cifes, sem haver onde possa entrar 
um barco, senao onde chamam o porto de Arambepe, onde os 
arrecifes fazem outra aberta, por onde com bonan~a püdem 
entrar barcos, e ficarem .dentro dos arrecifes seguros. 

De Jacuípe a Arambepe sao duas léguas onde se perdeu a 
nau Santa Clara, que ia para a tndia, estando sobre amarra, e foi 
tanto o tempo que sobreveio, que a fet ir a caceia, que foi for~ado 
cortarem-lhe o mastro grande, o que nao bastou para se reme
diar, e os oficiais da nau, desconfiados da salva~ao, sendo meia
noite, deram a vela do traquete para ancorarem em terra e 
salvarem as vidas, o que lhe sucedeu pelo contrário; porque sendo 
esta costa toda limpa, afastada dos arrecifes, foram varar por 
cima de urna la je, nao se sabendo outra de Pernambuco até a 
Bahia, a qual laje está um tiro de falcao ao mar dos arrecifes, onde 
se esta nau fez em peda~os, e morreram neste naufrágio passante 
de trezentos homens, com Luís de Alter de Andrade, que ia por 
capitao. Toda esta terra até o rio de Joanne, tres léguas do mar 
para o sertao, está püvoada de currais de vacas de pessoas diversas; 
e nesta comarca, tres léguas do mar, tem os padres da companhia 
duas aldeias de indios forros tupinambás e de outras na~óes, nas 
quais terao setecentos homens de peleja pelo menos; os quais 
os padres doutrinam, como fica dito, da aldeia de Santo Antonio. 
Essas outras se dizem, urna de Santo Espírito e a outra de Sao 



72 Tratado descritivo do Brasil em 1587 

J oao, onde tem grandes igrejas da mesma advoca<;ao e recolhi
mento para os padres, que nelas residern e para outros que 
n1uitas vczes se vao lá recrear. E a sombra e circuito destas aldeias 
tem quatro ou cinco currais de vacas ou mais, que granjeiam, de 
que se ajudam a sustentar. Por onde estas aldeias estao é a terra 
boa, o~de se dao todos os mantimentos da terra muito bem, por 
ser mu1to fresca, com muitas ribeiras de água; neste limite lant;a 
o mar fora todos os anos muito ambar pelo inverno, que estes 
índios vao buscar, o qual dao aos padres. E corre-se esta costa 
de Tatuapara até este rio de Joanne nor-nordeste su-sudoeste. 

, 
C A P 1 T U L O XX VII 

Em que se declara a costa do rio de ]oanne 
até a Bahia. 

O rio Joa!lne traz tanta água, quando se mete no mar, 
como o Zezere quando se mete no Tejo, o qual entra no mar por 
cima dos arrecifes, onde espraia muito, o qual se passa de maré 
vazia a vau por junto da barra; mas nao podé entrar por ela 
nenhuraa jangada, por ser tudo pedra viva, e de preamar nao 
tem sobre si tres palQJ.os de água, a qua! anda ali sempre mui 
levantada. .Este rio está em altura de doze graus e dois ter<;os. 
Deste rio até Tapua sao tres léguas, cuja terra é baixa e fraca, 
e nao serve, ao longo do mar, mais que para gado; e até quatro 
léguas pela terra adentro está este limite e a tetra dele ocupada 
com currais de vacas. Esta terra e outra tanta além do río de 
Joanne é do conselho da cidade do Salvador. A Tapua é ·urna 
ponta saída ao mar, com urna pedra do cabo cercada dele, a 
que o gentío chama <leste nome, que quer dizer "pedra baixa"; 
defronte dessa ponta, num alto, está urna fazenda de Sebastiao 
Luís, com ermida de Sao Francisco. Esta ponta é a que na carta 
de marear se chama os Len<;óis de Areia,. por onde se conhece 
a entrada da Bahía; e para o sertao, duas léguas, está urna grossa 
fazenda de García d'Ávila, com outra ermida de Sao Francisco, 
mui concertada e limpa. Desta ponta de Tapua a duas léguas 
está o rio Vermelho, que é urna ribeira assim chamada, que se 
aquí vem meter n9 mar, até onde sao tudo arrecifes cerrados, 
sem entrada nenhuma. Neste rio Vermelho pode desembarcar 
gente, com bonan~a, e estarem barcos da costa ancorados nesta · 
boca dele, nao sen·Jo travessia na costa nem ventas mareiros; até 
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aquí está toda a terra ao longo do mar ocupada com cria<;óes de 
gado vacum. E pela terra adentro, duas ~éguas, ~em os padres 
da companhia urna grossa fazenda, com do1s curra1s de vacas, na 
qual tem urnas casas de refrigério, onde se vao recrear e conva
lescer das en{ern1idades, e levam a folgar os governadores, onde 
tem um jarditn muito fresco, com um formoso tanque de ág~a, 
e urna ermida mu ito concertada, onde os pad res, quando lá estao 
dizem missa. n~ste r io Vermelho até a ponta do Padráo é urna 
Iégua, e corre-se a costa do río de Joanne a ponta do Padrao 
nor-nordeste sudoeste. 

I 

C A P I T U L O XXVIII 

Em que se declara como Francisco Pereira 
Coiitinho f oi povoar a Bahia de Todos os 
Santos e os trabalhos que nisso teve. 

Quem quiser saber querr1 foi :Francisco Pereira Coutinhó, 
leía os livros <la f ndia, e sabe-lo-á; e verao seu grande valor e 
heróicos feitos. dignos de diferente descanso do que. te~e na 
conquista do Brasil, onde lhe coube por so:te a .cap1tai:1a da 
Babia de Todos os Santos, de que lhe f~z merce el-re1 D. Joao III, 
de gloriosa me1nória, pela primeira vez, da terra que h á da ponta 
do Padrao até o rio de Sao Francisco, ao longo do mar; e, para 
o sertao, de toda a terra que couber na de1narca<;ao deste Estado, 
e lhe fez merce da terra da Bahia com seus recóncavos. E como 
este esfor~ado ca pitao tinha an imo incansável, nao receou d~ ir 
povoar a sua capitania em pessoa, e fez-se prestes com mu1tos 
moradores casados e outros solteiros, que ernbarcou em urna 
arn1ada, que fez a sua custa, com a qual partiu do porto. de 
Lisboa. E com bo1n vento fez ·a sua viagern até en trar na Bah1a e 
desembarcou na ponta do Padrao dela para dentro. e fortificou-se, 
onde agora chamarn a Vila Velha, no qual sítio fez u1na povoa~a? 
e fortaleza s0bre o 1nar, onde esteve de paz com o genuo os pn
meiros anos, no qual tempo os moradores fizeran1 suas ro~as e 
lavouras. Desta povoa~ao para dentro fizeram uns homens pode
rosos, que coro ele foram, dois engenhos de a~úcar, que depois 
foram queimados pelo gentio, que se alevantou, e destruiu todas 
as ro~as e fazendas, pelas quais mataram muitos homens, e nos 
engenhos, quando deram n<J es. Pos .::s te alevan tamento a Fran
cisco Pereira em grande aptrto; porque lhe cercaram a vila e 
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fortaleza, to~ando-lhe a água e mais _ma~timentos, os quais neste 
~empo lhe v1nh_am por mar da cap1tan1a dos Ilhéus, os quais 
1am bu~car da vila as embarca~oes, com grande risco dos cercados, 
que esuv~ram nestes traba!hos, ora cercados, ora com tréguas, 
se~e ?u 01t? ~nos, nos qua1s passaram grandes fornes, doen~as e 
mil 1n!ortun1os, a que~ ·este gentio tupinambá matava gente 
cada d1a, com o que _se .ia apouquentando muito; onde mataram 
um seu filho bastardo e alguns parentes e outros homens de 
nome, com o que a gente, que estava com Francisco Pereira, 
desesperadas de poder resistir tantos anos a tamanha e tao aper
tada gu_;rra, se determinou com ele apertando-o que ordenasse 
de '?s _p~r em !alv.o, ª!1tes que se acabasse de consumir em pdder 
de 1n1m1gos tao crué1s, que ainda nao acabavam de matar um 
hornero, quando o espeda~avam e comiam. E vendo este capitao 
sua A gente, que já era mui pouca, tao determinada, ordenou de 
ª.por em salvo e pass?u-se por mar com ela nuns caraveloes que 
un~a, para a cap1tan1a dos Ilhéus; do que se espantou o gentío 
mu1~0, e arrependido da ruim vizinhan~a que lhe tinha feíto, 
movido também de seu interesse, vendo que como se foram os 
portugu~ses, lhe ia faltando os resgates que eles lhes davam a troco 
de manumentos, ordenaram de mandar chamar Francisco Pereira, 
m~ndando-lh~s prometer toda a paz e boa amizade, o qual recado 
fo1 del: festejad?, e enibarcou-se logo com alguma gente em um 
caravelao que t1nha, e outro em que vinha Diogo Álvares, de 
alcunh~ "o Caramuru", grande língua do gentio, e partiu-se para 
a ~ah1a, e querendo entrar pela barra adentro, lhe sobreveio 
multo vento e tormentoso, que o lan~ou sobre os baixos da ilha 
de '!aparica, onde deu a costa; salvou-se a gente tóda deste nau
frág10, _mas n~o das maos dos tupinambás, que viviam nesta ilha, 
os qua1s se ªJUntaram, e a trai~ao mataram a Francisco Pereira 
e a gente do seu_caravelao, do que escapou Diogo Alvares comos 
seus com boa hnguagem. Desta maneira acabou as maos dos 
tupinambás o esfor~ado cavaleiro Francisco Pereira Coutinho 
cujo esfor~o nao puderam render os rumes e malabares da fndia' 
e foi rendido <lestes bárbaros, o qual nao somente gastou a vid~ 
nesta pretensao, mas quanto em muitos anos ganhou na fndia 
com tantas lansadas e espingardadas, e o que tinha em Portugal, 
com o que de1xou sua mulher e filhos postos no hospital. 
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' C A P 1 T U L O XXIX 

Em que se torna a correr a costa e explicar 
a terra dela da ponta do Padráo até o rio 

de Cama.mu. 

Nao tratamos da Babia mais particularmente, por ora, por
que lhe nao cabe oeste lugar dizer mais, para no s~u se dizer 
0 prometido, pois a sua conta se fe:t outro memorial, de que 
pegaremos como acabarmos de correr a costa, e far-lhe-emos seu 
oficio da melhor maneira que soubermos. 

E tornando a ponta do Padrao dela, que está em altura de 
treze ·graus esfor~ados, dizemos que dessa ponta a do morro de 
Sao Paulo na ilha de Tinharé sao nove ou dez léguas, a qual 
ponta está em 13 graus e meio, e corre-se coro a ponta do Padrao 
nordeste-sudoeste. 

Faz esta ilha de Tinharé da banda sul um morro escalvado, 
que se diz de Sao Paulo, a cuja abrigada ancoram naus de tod_o 
o porte, e quem quiser entrar desta ponta para dentro pode IT 

bem chegado ao morro, e achará fundo de cinco .e s~is bra~as. 
Nesta ilha de Tinharé, junto do morro, esteve a pnmeua povoa
~ao da capitania dos Ilhéus, donde despovoaram logo por nao 
contentar a terra aos primeiros povoadores, a qual ilha está tao 
chegada a terra firme que no mais estreito nao há mais canal 
que de um tiro de espingarda de terra a terra. 

De Tinharé a ilha de Boipeba sao quatro léguas; esta ilha 
possuem os padres da companhia do colégio da Babia, a 9ual e a 
de Tinharé estao oovoadas de portugueses, que despejaram a 
terra firme coro medo dos aimorés, que lhes destruíram as fazen
das e mataram muitos escravos. De Boipeba ao rio de Cama.mu 
sao tr~s léguas, o qual está em quatorze graus. Tero csse río de 
Camamu urna boca grande e nela urna ilha pequena perto da 
ponta da banda do norte, e tero bom canal para poderem entrar 
nele naus grandes, as quais hao de entrar chegadas a ponta da 
banda do sul, onde tem seis e set e bra~as de fundo. Da barra 
<leste rio para dentro tem urna formosa baía, com muitas ribeiras 

· que se nela n1etem, onde se podem fazer muitos engenhos. Este 
rio é muito grande e notável, e vem de muito longe, o qual se 
navega do salgado para cima ou seis léguas até a cachoeira, que 
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lhe impede nao se navegar muitas lég'.1as, porque pelo ser tao se 
pode navegar, porque traz sempre muita água, cuja terra com 
dez léguas de costa possuern os padres da companhia por lhes 
fazer dela doa~ao Men1 de Sá; os q uais padres a come~aram a 
povoar e alguns outros moradores; mas todos despejaratn por 
mandado dos aimorés, que lhes der.a1n tal trato, q ue os f~z passar 
dali para as illías de Boipeba e Tinharé. E corre-se a costa desta 
ilha ao Camamu norte-sul pouco mais ou menos. 

, 
C A P l T U L O XX X 

Em qtte se declara a terra que há do rio de 

Camamu até os Ilhéus. 

.f.ste rio de Camamu está em altura de quatorze graus; e dele 
ao das Contas sao seis léguas, cuj a costa se corre norte-su!. Te1n 
este río das Contas, a q ue os índios chamam J ussiape, para o 
conhecer quem vero de mar em fora, soore a b0ca uns campinhos 
descobertos do mato, e ao mar urna peJra como ilhéu que está 
na mesma boca, pela q ual entrarn navíos de honesto porte, por
que tem fundo e can al para isso bem ch~gado a esta pedra. Este 
r io ve1n de n1uito longe, e traz mais água sempre q ue o Tejo, o 
qual se navega da barra para dentro sete ou oito léguas até a 
Cachoeira, e dela para cima se pode também navegar, por ter 
fundo para isso. E é muito farto de pescado e marisco e de 
muita cac;a, cuja terra é grossa e boa, e tem muita~ ribeiras para 
engenhos q ue se vem meter neste rio (os quais se deixam de 
fazer por respeito dos aiinorés, pelo que nao está povoado), o 
qual está em catorze graus e um quarto. Deste rio das Contas a 
d uas léguas es tá outro rio, q ue se cha1na Amemoao, e dele a u rna 
légua está outro rio q ue se ch ama J aparape, os q uais se passam 
a vau ao longo do n1ar, que também estao despovoados. De Japa
r ape ao rio de 'Taipe sao tres féguas; este río de T aipe vem de 
muito longe, no qual se metem muitas ribeiras que o fazen1 cau
daloso, cujo nascimcnto é de urna lagoa que tem em si d uas ilhas. 
Da lagoa para baixo e perto do mar tem outra ilha e um engenho 
m ui possan te de Luf5 Alvares Espenha, junto do qual engenho 
está un1a lagoa gran<le de água doce, em 'lue se tomam muitas 
arraias e outro peixe <lo mar e muitos peixes-bois, coisa q ue faz 
grande espanto, por se nao achar peixe do mar em nenhumas 
alagoas. De Taipe ao rio de Sao Jorge, que é o dos Ilhéus, sao 
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duas léguas, a qual terra é toda boa, e está muito dela aprovei
tada com engenhos de a~úcar, ainda que estao mui apertados com 
esta praga dos aimorés; e para se conhecer a barra dos Ilhéus, há 
de se vir correndo a costa a vista da praia para se poderem ver 
os ilhéus, porque sao pequenos, e tres; e entre a terra e o ilhéu 
grande há bom surgidouro, e os navíos que houverem de entrar 
no rio vao pelo canal que está norte-sul como o ilhéu grande 
onde os navíos estáo seguros com todo o tempo, e também estao 
a sombra do ilhéu grande. Este rio tero alguns bra~os que se 
navegam com caravelóes e barcas para serví~os dos engenhos que 
tem; cuja terra é muito fértil e grossa e de muita ca~a; e o rio 
tem grandes pescarias e muito marisco, o qual está em altura de 
quinze graus escassos, e corre-se a costa dele ao Río das Contas 
norte-su!. 

I 

C A P I T U L O XXXI 

Em que se contém como se comefOU de po
voar a capitania dos Ilhéus por ordem de 
Jorge de Figueiredo Correa. 

Quando el-rei D. Joao 111 repartiu parte da terra da costa 
do Brasil em capitanías, ftz merce de urna delas, com cinqüenta 
léguas de costa, a Jorge de Figueiredo Correa, escrivao da sua 
Fazenda; a qual se come~a da ponta da baía do Salvador da 
banda do sul, que se entende da ilha de Tinharé (como está 
julgado por senten~a que sobre este caso deu Mem de Sá seudo 
governador, e Brás Fragoso sendo ouvidor-geral e provedor-mor 
do Brasil) e vai correndo ao longo da costa cinqüenta léguas. E 
como Jorge de Figueiredo por respei to de seu cargo nao podía ir 
povoar esta capitania ero pessoa, ordenou de o mandar fazer por 
outrem, para o que fez prestes a custa de sua fazenda urna frota 
de navíos com muitos moradores, providos do necessário para a 
nova povoa~ao. E mandou por seu lugar-tenente a um castelhano 
muito esfor~ado, experimentado e prudente, que se chamava 
Francisco Romeiro, o qual partiu do porto de Lisboa coro sua 
frota, e fez sua viagem para esta costa do Brasil, e foi ancorar e 
desembarcar no pvrto de Tinharé, e come~ou a povoar em cima 
do morro de Sao Paulo, do qual sitio se nao satisfez. E como foi 
bem visto e descoberto do rio dos Ilhéus, que assim se chama 
pelos que tem defronte da barra, donde a capitanía tomou o 
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nome, se passou com toda a gente para este rio, onde se fortificou 
e assentou a vila de Sao Jorge, onde agora está, na qual, nos pri
meiros anos, teve muitos trabalhos de guerra com o gentío; mas 
como eram tupiniquins, gente melhor acondicionada que o outro 
gentio, fez pazes com eles, e fez-lhe tal companhia que com seu 
favor foi a capitanía em grande crescimento, onde homens ricos 
de Lisboa mandaram fazer engenhos de a~úcar, como que a terra 
se enobreceu muito; a qual capitania Jerónimo de Alarcao, filho 
segundo de Jorge de Figueiredo, com licen~a de S. A. vendeu a 
Lucas Giraldes, que nela meteu grande cabedal, com que a en
grandeceu, de maneira que veio a ter oito ou nove engenhos. 
Mas deu nesta terra esta praga dos aimorés, de fei~ao que nao há 
aí já mais que seis engenhos, e estes nao fazem a~úcar, nem há 
morador que ouse plantar canas, porque em indo os escravos ou 
homens ao campo nao escapam a estes alarves, com medo dos 
quais foge a gente dos Ilhéus para a Bahia, e tem a terra quase 
despovoada, a qual se despovoará de todo, de Sua Majestade com 
muita instancia nao lhe valer. Esta vila foi muito abastada e 
rica, e teve quatrocentos ou quinhentos vizinhos; na qual está um 
mosteiro dos padres da companhia, e outro que se agora come~, 
de Sao Bento, e nao tem nenhuma fortifica~ao nem modo para 
se defender de quem a quiser afrontar. 

' C A P 1 T U L O XXXII 

Em que se declara quem silo os aimorés, sua 
vida e c()stumes. 

Parece razao que nao passemos avante sem declarar que gen
tio é este a quem chamam .aimorés, que tanto dano tém feito a 
esta capitania dos Ilhéus, segundo fica dito, cuJa costa era povoada 
dos tupiniquins, os quais a despovoaram com medo destes brutos, 
e se foram viver ao sertáo; dos quais tupiniquins nao há já nesta 
capitanía senao duas aldeias, que estao junto dos engenhos de 
Henrique Luís, as quais tém já muito pouca gente. 

Descendem estes aimorés de outros gentios a que chamam 
tapuias, dos quais nos tempos de atrás se ausentaram certos 
casais, e foram-se para urnas serras mui ásperas, fugindo a um 
desbarate, em que os puseram seus contrários, onde residiram 
muitos anos sem verem outra gente; e os que <lestes descenden
ram, vieram a perder a linguag·em e fizeran1 outra nova que se nao 
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entende de nenhuma outra na~ao do gentío de todo este Estado 
do Brasil. E sao éstes aimorés tao selvagens que, dos outros bár
baros, sao havidos por mais que bárbaros, e alguns se tomaram 
já vi vos em Porto Seguro e nos Ilhéus, que se deixaram morrer 
de bravos sem quererem comer. Come~ou este gentio a sair ao 
mar no rio das Caravelas, junto de J>orto Seguro, e corre estes 
matos e praias até o rio Camamu, e daí veio a dar assaltos perto 
de Tinharé, e nao descero a praia senao quand<? vém dar assaltos. 
~ste gentío tem a cor do outro, mas sao de maiores corpos e mais 
robustos e for~osos; nao tém barbas nem mais cabelos no corpo 
que os da cabe~a, porque os arrancam todos; pelejam com arcos 
e flechas muito grandes, e sao tamanhos 'frecheiros, que nao erram 
nunca tiro; sao mui ligeiros a maravilha e grandes corredores. 
Nao vivem estes bárbaros em aldeias, nem casas, como o gentio, 
nem há quem lhas visse nem saiba, nem desse com elas pelos matos 
até hoje; andam sempre d_e urna para outra pelos campos e matos, 
dormem no chao sobre folhas e se lhes chove arrimam-se ao pé 
de urna árvore, onde engenham as ·folhas por cima, quanto os 
cobre, assentando-se em cócoras; e nao se lhe achou até agora 
outro rasto de gasalhado. Nao <:ostumam estes alarves fazer ro~as, 
nem plantar alguns mantimentos; mantem-se dos frutos silvestres 
e da ca~a que matam, a qu?J comem crua ou mal assada, quando 
tém fogo; machos e femeas todos andam tosquiados e tosquiam-se 
com urnas canas que cortam muito; a sua fala é rouca da voz, a 
qual arrancam da garganta com muita for~a, e nao se poderá 
escrever, como vascon~o. Vivem estes bárbaros de saltear toda a 
sorte de gentio que encontram e nunca se viram juntos mais 
que vinte até trinta frecheiros; nao pelejam com ninguém de 
rosto a rosto; toda a sua briga é atrai~oada, dao assaltos pelas 
f()~as e caminhos por onde andam, esperando o outro gentio e 
toda a sorte de criatura em diadas detrás das árvores, cada um 
por si, de onde nao erram tiro, e todas as flechas empregam, e 
se lhe fazem rosto, logo fogem, cada um para sua parte; mas como 
veem a gente desmandada, fazem parada e buscam onde fiquem 
escondidos, até que passem os que seguem e dao-lhes nas costas, 
empregando suas flechas a vontade. tstes bárbaros nao sabem 
nadar, e qualquer rio que se nao passa a vau basta para defensao 
deles; mas para o passarem vao buscar a vau muitas léguas pelo 
rio acima. Comem estes selvagens carne humana por mantimento, 
o que nao tem o outro gentio que a .nao come senao por vingan~a 
de suas brigas e antiguidade de seus ódios. A capitanía de Porto 
Seguro e a dos Ilhéus estáo destruídas e quase despovoadas com 
o temor destes bárbaros, cujos engenhos nao lavram a~úcar por 
lhe terem morto todos os escravos e gente di!les, e a das mais 
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fazendas, e os que escaparam das suas maos lhes tomaram tama
nho medo, que em se dizendo aimorés despejam as fazendas, e 
cada um trabalha por se pór em salvo, o que também fazem os 
homens brancos, dos quais tem morto estes alarves de vinte e cinco 
anos a esta parte, que esta praga persegue estas duas capitanías, 
mais de trezentos homens portugueses e de tres mil escravos. 
Costurnam-se ordinariamente cartearem-se os moradores da Bahia 
com os dos Ilhéus, e atravessavam os homens este caminho ao 
longo da praia, como lhes convinha, sem haver perigo nenhum, 
o que estes aimorés vieram a sentir, e determinaram-se de virem 
vigiar estas praias e esperar a gente que por elas passava, onde 
tem mortos, e com estes muitos homens e muitos mais escravos; 
e sao estes salteadores tamanhos corredores, que lhes nao escapava 
ninguém por pés, salvo os que se lhe metiam no mar, onde eles 
nao se atrevem a entrar, mas andam-nos esperando que saiam a 
terra até a noite, que se recolhem; pelo que este caminho está 
vedado, e nao atravessa ninguém por ele se nao coro muito risco 
de sua pessoa; e se se nao busca algum remédio para destruírem 
e~tes al~rves, eles destruirao as fazendas da Bahía, para onde 
va? cam1nhando de seu vagar. E como eles sao tao esquivos ini
m1gos de todo o genero humano, nao foi possível saber mais de 
vida e costumes, e o que está dito pode bastar por ora; e torne
mos a pegar da costa, con1ec;ando dos Ilhéus por <liante. 

I 

C A P 1 T U L O XXXIII 

Em que se declara a costa do rio dos llhéw 
até o rio Grande. 

Para satisfazermos com o prometido convém que digamos que 
terra corre do rio de Sao Jorge dos Ilhéus por <liante, do qual, 
a duas léguas está o río Corurupe. Deste rio a cinco léguas está 
outro rio, que se chama Patipe, e em nenhum deles podem entrar 
barcos, por nao terem barra para isso, cuja costa é de praia e 
limpa, 'e a terra por dentro baixa ao longo do mar. Deste rio ao 
rio Grande sao sete léguas, o qual está em quinze graus e mejo, 
e tem na boca tres moitas de mato que do mar parecem ilhas, 
por ondeé muito bom de conhecer. Na ponta da barra da banda 
do norte da parte de fora tem bom abrigo para ancorarem navios 
da costa, os quais entram neste río se -querem; em cujo canal 
na barra tem dilas bra~as, depois urna e daf por <liante tres, 
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quatro e cinco brac;as. Este rio se navega por ele acima em barcos 
oito ou dez léguas; neste rio será urna povoac;ao muito provei
tosa por ser n1uito grande e ter grandes pescarías e muito marisco 
e cac;a, cuja terra é muito boa, onde se darao todos os manti
mentos que lhe plantarem; e corre-se a costa <leste río Grande ao 
dos Ilhéus norte ·sul. 

Este rio vem de muito longe e traz sempre muita água e 
grande correnteza, pelo qual vieram abaixo alguns hom~ns dos 
que foram a serra das Esmeraldas com Antonio Dias Adórno, os 
quais vieram em suas embarcac;oes, a que chamam canoas, que 
sao de um pau que tem a casca muito dura e o mais muito mole, 
o qua! cavacam com qualquer ferramenta, de maneira que lhe_ 
deitam todo o miolo fora, e fica somente a casca; e há destas 
árvores algumas tamanhas que fazem delas canoas que levam 
de vinte pcssoas para cima. 

Sebastiáo Fernandes Tourinho, morador em Porto Seguro, 
com certos companheiros entrou pelo sertao, onde andou alguns 
meses a ventura, sem saber por onde caminhava, e meteu-se tanto 
pela terra adentro, que se achou em direito do Rio de J aneiro, 
o que souberam pela altura do sol, que este Sebastiao Fernandes 
sabia muito bem tomar, e por conhecerem a serra dos órgaos, 
que cai sobre o Rio de J aneiro; e chegando ao campo grande 
acharam alagoas e riachos que se metiam neste Rio Grande; e 
indo com rosto ao noroeste, deram em algumas serras de pedras, 
por onde caminharam obra de trinta Iéguas, e tornando a leste 
alguns dias deram em urna aldeia de tupiniquins, junto de um 
rio, que se chama Raso-Aguípe; e foram por ele abaixo com o 
rosto ao norte vinte e oito días em canoas, nas quais andaram 
oitenta léguas. Este río tem grande correnteza, e entram nt:!le 
dois ríos, um da banda do leste, e outro da banda do !oeste, com 
os quais se vem meter este rio Raso-Ag~ípe no rio Grande. E 
depois que entraram nele navegaram nas suas canoas por ele 
abaixo vinte e quatro di~s. nos quais chegaram ao mar, vindo 
sempre com a proa ao loeste. E fazendo esta gente sua viagem, 
achou no sertao <leste rio no mais largo déle, que será em meio 
caminho do mar, vinte ilhas afastadas urnas das outras urna légua, 
duas e tres e mais; e acharam quarenta léguas de barra, pouco 
mais ou menos um sumidouro, que vai por baixo da terra mais 
de urna Iégua, quando é no verao, que no inverno traz tanta 
água que alaga tudo. Do sumidouro para cima tem este rio 
grande fundo, e a partes tem poc;os, que tem seis e sete bracas, 
por onde se pode navegar em grandes embarcac;óes; quase tóda 
a terra de longo dele é muito boa. 
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' C A P 1 T U L O XXXIV 

Em que se declara a costa do Rio Grande 
até o de Santa Cruz. 

Do Rio Grande ao seu bra~o sao duas léguas, pelo qual bra~o 
entram caraveloes, que por ele vao entrar no mesmo Rio Grande 
me!a légua da barra para cima. Do braxo do Rio Grande ao 
rio Boiquisape sao tres léguas, e do Bo1quisape a ponta dos 
baixos de Santo Antonio sao quatro léguas, e da ponta de Santo 
Antonio ao seu rio é meia légua; dorio de Santo Antonio ao de 
Semambitibe sao duas léguas; e <leste rio de Santo Antonio e da 
sua ponta até o rio de Sernambitibe, estao uns baixos com canal 
entre eles e a costa, por onde entrain barcos pequenos pela ponta 
de Santo Antonio; e mais ao mar ficam uns arrecifes do mesmo 
tamanho, com canal entre uns e outros. E defronte do rio de 
Santo Antonio tero estes arrecifes do mar um boqueirao, por 
onde pode entrar urna nau e ir ancorar pelo canal que se faz 
entre um arrecife e o outro, onde estará seguro; no mesmo arre
cife do mar está outro boqueiráo, por onde podem entrar carave
Ioes da costa defronte do rio de Sernambitibe, pelo qual se pode 
ir buscar o porto. Do r.io de Semambitibe ao de Santa Cruz sao 
duas léguas, onde estcve um engenho de a~úcar. Neste porto de 
Santa Cruz entram naus da 1ndia de todo o porte, as quais 
entram com a proa loeste, e surgem numa enseada como concha, 
onde estao muito seguras de todo o tempo. Este rio de Santa 
Cruz está em dezesseis graus e meio, e corre-se a costa do Rio 
Grande até esta de Santa Cruz nordeste-sudoeste, o que se há de 
fazer afastado da terra duas léguas, por amor dos baixos. Neste 
Porto de San ta Cruz esteve Pedro Al vares Cabral, q u ando ia para 
a fndia, e descobriu esta terra e aqui tomou posse dela, onde 
esteve a vila de Santa Cruz, a qual terra estava povoada entao 
de tupiniquins, que senhoreavam esta costa do rio Camamu até 
o de Cricaré, de cuja vida e feitos di.remos ao di_ante. Esta vila de 
Santa Cruz se despovoou donde esteve e a passaram para junto 
do rio de Sernambitibe, pela terra ser mais sadia e acomodada 
para os moradores vi1Verem. 
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' C A P 1 T U L O XXXV 

Em que se declara a costa e terra dela do rio 
de Santa Cruz até o de Porto Seguro. 

Do rio de Santa Cruz ao de Itacumirim é meia légua, onde 
esteve o engenho de Joao da Rocha. Do rio de lta,cumiri!-11 ao 
de Porto Seguro é meia légua; e entre um e 01;1tro esta um nacho, 
que se diz de Sao Fran~i~co, junto das barretras ve~·melhas. De
fronte do rio de Itacum1nm até o de Santa Cruz va1 urna ordem 
de arrecifes que tem quatro boqueiróes, por onde entram barcos 
pequenos; e faz outra ordem de arrecifes baixos mais ao mar, 
que se come~am defronte do engenho de Joao da Rocha, e por 
entre uns arrecifes, e os outros é a barra do Porto Seguro, por 
onde entram navios de sessenta tonéis; e se é navio grande, toma 
meia carga em Porto Seguro, e vai acabar de carregar em Santa 
Cruz. 

Porto Seguro está ·em d~zesseis graus e dois ter~os, e quem 
vem de mar em fora vá com boa vigia, por amor dos baixos; E 
para conhecer bem a terra, olhe para ao pé da vila, que está n~m 
alto, e verá urnas barreiras vermelhas, que é bom alvo, ou bahza, 
para por ele a conhecer. Entra-se esse rio leste-oeste ~om a proa 
nestas barreiras vermelhas até entrar dentro do arrecife; e como 
estiver dentro vá com a proa aó sul, e ficará dentro do rio. Da 
outra banda dos baixos e contra o sul está outra barra, por onde 
entram navíos do mesmo porte; quem entrar por esta barra, como 
estiver dentro dela, descobrirá um riacho, que se diz de Sao 
Francisco; e como o descobrir, vá andando para dentro, até 
chegar ao porto. De Porto Seguro a vila de Santo Amaro é urna 
légua, onde está um pico mui alto em que está a ermida de 
Nossa Senhora da Ajuda, que faz muitos milagres. De Santo 
Amaro ao rio de Tororam é urna légua, onde está um engenho, 
que foi de Manuel Rodrigues Magalhaes, e junto a este engenho 
urna povoa~ao, que se diz de Sao Tiago do Alto, no qual rio en
tram caravelóes. Desse rio de Tororam ao de Maniape sao duas 
léguas, e antes de chegarem a ele estao as barreiras vermelhas, que 
parecem, a quem vem do mar, rochas de pedras. Do rio de Ma
niape ao de U rubuguape é urna légua, onde está o engenho de 
Gon~alo Pires. Do rio de Urubuguape ao rio do Frade é urna 
légua, onde en tram bra~os, e chama-se do Frade por se ntle afogar 
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um, nos tempos atrás. Do rio do Frade ao de Juuace1na sa.o d uas 
léguas, onde esteve urna vila que se despovoou o ano de 1564, pela 
grande guerra que tinham os moradores dela com os aimorés. 
Neste lugar esteve um engenho, onde chamam a ponta do Curu
rumbabo. 

' C A P 1 T U L O XXXVI 

Em que se declara quem povoou a capitania 
de Porto Seguro. 

Nao é bem que passemos 1nais avante sem declararmos cuja 
é esta capitanía do Porto Seguro, e quem foi o povoador dela, da 
qual fez el-reí D. Joao III de Portugal merce a Pedro de Campos 
Tourinho, que foi um cavaleiro natural da vila de Viana da foz 
de Lima, homem nobre, esfor~ado, prudente, e muito visto na 
arte de marear; cuja doa~ao foi de cinqüenta léguas de costa, 
como as mais que ficam declaradas. 

Para Pedro do Campo poder povoar esta capitanía vendeu 
toda sua fazenda e ordenou a sua custa urna frota de navíos, que 
fez prestes, na qual se embarcou com sua mulher, Ines Fernandes 
Pinto e filhos, e muitos moradores, casados,, seus parentes e ami
gos, e outra muita gente, coma qual se partiu do porto de Viana. 
F com bom ten1po foi demandar a terra do Brasil, e foi tomar 
porto no rio de Porto Seguro onde desembarcou com sua gente, 
e se fortificou no mesmo lugar, onde agora está a vila cabe~a 
desta capitanía, a qual ~m tempo de Pedro do Campo floresceu, e 
foi mui povoada de gente; o qual edificou, mais, a vila de Santa 
Cruz e a de Santo Amaro, de que já falamos; e em seu tempo se 
ordenaram alguns engenhos de a~úcar, no que teve nos primeiros 
anos muito trabalho com a guerra que lhe fez o gentío tupini
quim, que vivía naquela terra, o qual lha fez tao cruel, que o 
teve cercado por muitas vezes, e posto em grande aperto, com o 
que lhe mataram muita gente; mas, como assentaram pazes, ficou 
o gentio quieto, e daí por <liante a judou aos moradores fazer suas 
r~as e fazendas, a troco do resgate que por isso lhe davam. 
Por morte de Pedro do Campo ficou esta capitanía mal governada 
com seu filho Fernao do Campo Tourinho, e após ele durou 
pouco, e se come~ou logo a desbaratar, a qual herdou urna filha 
de Pedro do Campo,. que se chamou Leonor do Campo, que 
nunca casou. Essa Leonor do Campo, com licen~a del-rei, ven-
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deu esta capitania a d . Joao de Alencastro, primeiro d~que de 
Aveiro, por cem mil-réis de juro, o qual a f~voreceu multo com 
gen te e capitao que a governasse, e com nav1os que ela todos os 
anos mandava e con1 mercadorias; onde mandou fazer, a sua 
custa, engenho' de ac;úcar, e provocou a ~utras pessoas de Lisboa 
a que fizessem outros engenhos, em CUJO tempo os padres . da 
companhia edificara1n na vila de ~o~to Seguro um most~1ro, 
onde residem sempre dez ou doze rehg1osos, que governam a1nda 
agora alguxnas aldeias de tupiniquins cristaos, que est~o nesta 
capitanía; na qual houve, em tempo do duque: .sete ou oito e~ge· 
nhos de a~úcar, onde se lavrava cada ano mu1to, que ~e traz1a a 
este reino, e muito pau de tinta, de q~e na terra há ~u1to. Nesta 
capitanía se nao deu nunca gado vacum por respeito de certa 
erva, que lhe faz cámaras, de que vem a morrer;. mas dá-se a 
outra cria~ao - de éguas, jumentos e cabras - n1u1to bem; e de 
jumentos há tanta quantidade na terra, que andan>: b~avos pelo 
mato em bandos, e fazem nojo as novidades; os qua1s h caram no 
campo dos moradores, que desta capitanía ~e passaram para ~5 
outras, fugindo dos aimorés, no qual tem fe1to tamanha destru1-
<;ao, que nao tem já mais que um engenho que .fa<;a a<;úcar, por 
terem mortos todos os escravos do3 outros e muitos portugueses, 
pelo q ue estao despovados e postos por terra, e a vila de :Santo 
Amaro e a de Santa Cr uz quase despovoadas de todo; e a v1la de 
Porto Seguro está n1ais daníficada e falta ~e morador.es, na q1:_al 
se dao as canas-de-a<;úcar muito bem; e mu1tas uvas, fi~o~, ~omas, 
e todas as fru tas de espinho, onde a água de flor é hn1ss1ma, e 
se leva a Bahía, a vender por tal. Esta capitania parte com a dos 
Ilhéus pelo Rio Grande pouco mais ou menos; e pela ~utra parte 
corr1 a do Espírito Santo, de Vasco Fernandes Coutinho, para 
onde irnos ca1ninhando. 

, 
C A P 1 T U L O XXXVII 

Em que se declara a terra e costa do Porto 
Seguro, até o rio das Caravelas. 

Da vila de Porto Seguro a ponta Cururumbabo sao oíto 
léguas, cuja costa se corre norte-sul; essa ponta é baixa, e de areia, 
a qual aparece no cabo do arrecife e demora ao noroeste, e está 
em altura de dezessete graus e um quarto. Este arrecife é peri
goso e corre afastado da terra légua e meia. J)a ponta de Curu-
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rumbabo ao cabo das barreiras brancas sao seis léguas, até onde 
corre este arrecife, que come~a da ponta de Cururumbabo, 
porque até o cabo, destas barreiras brancas, se corre esta costa 
por aquí, afastado da terra légua e meia. Do cabo das barreiras 
brancas até ao rio das Caravelas sao cinco ou seis léguas, no qual 
caminho há alguns baixos, que arrebentam em frol, de que se 
hao de guardar com boa vigia os que por aquí passarem. Defronte 
de Jucuru está um rodela de baixos, que nao arrebentam, que 
é necessário que sejam bem vigiados; e corre-se a costa de Curu
rumbabo até o rio das Caravelas, norte-su!, o qual está em dezoito 
graus. 

Tem este rio na boca urna ilha de urna légua, que lhe faz 
duas barras, a qual está povoada com fazendas, e cria~oes de 
vacas, que se dao nela muito bem. Por este rio acima entram cara
veloes da costa, mas tem na ·boca da barra muitas cabe~as ruins, 
pelo qual entra a maré tres ou quatro léguas, que se navegam 
coro barcos. 

A terra por este rio acima é muito boa, em que se dao todos 
os mantimentos que lhe plantam, muito bem, e pode-se fazer 
aqui urna povoa~ao, onde os moradores dela estarao muito pro
vidos de pescado e mariscos, e muita ca~a, que por toda aquela 
terra há. Este rio vem de muito longe, e pelo sertao é povoado do 
gentío bem acondicionado, que nao faz mal aos homens brancos, 
que vao por ele acima para o sertao. Aqui neste rio foi desem
barcar Antonio Días Adorno com a gente que trouxe da Babia, 
quando por mandado do governador Luís de Brito de Almeida 
foi ao sertao, no descobrimento das esmeraldas, e foi por este rio 
acima com cento e cinqüenta homens, e quatrocentos indios de 
paz e escravos, e todos foram bem tratados e recebidos dos gentios 
que acharam pelo sertao <leste río das Caravelas. 

, 
C A P 1 T U L O XXXVIII 

Em que se declara a terra que há do rio 
das Caravelas até Cricaré. 

Do río das Caravelas até o rio de Peruípe sao tres léguas: 
as quais se naveg3:m pelo canal indo correndo a costa. Neste rio 
entram caraveloes da costa, junto da qua! a terra faz urna ponta 
grossa ao mar de grande arvoredo, e toda a mais terra é baixa. 
Do direito desta ponta se come~am os abrolhos e seus baixos; 
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mas entre os baixos e a terra há fundo de seis e sete bra~as, urna 
Iégua ao mar somente, por onde va~ o c~nal: 

Deste rio Peruípe ao de Mocunpe sao cinco léguas, o qual 
tem na boca urna barreira branca como len~ol, por onde é bo~ 
de conhecer, o qual está dezoito graus e meio. Por este no 
Mocuripe entram caravelües da co~ta a vontade, e há maré por 
ele acima muito grande espa~o, cu1a terra é boa e para se fa.zer 
conta dela para se povoar, porque há nela grandes pescanas, 
muito marisco e ca~a. · . 

Deste rio de Mocuripe ao de Cricaré sao dez léguas, e corre-se 
a costa do rio das Caravelas até Cricaré norte-su!, e toma ~a 
quarta nordeste-sudoeste, o qual rio Mocu:ipe está em dezo1to 
graus e tres quartos, pelo qual entram· nav1os de honesto. porto, 
e é muito capaz para se poder povoar, por a terra s~r mu1to boa 
e de muita ca~a, e o rio de muito pescado e marisco, onde. se 
podem fazer engenhos de at;úcar, por s.e meterem ne~e mu1tas 
ribeiras de água, boas para eles. Este no ve.m de multo longe, 
e navega-se quatro ou cinco léguas por ele ac1ma; o qu~l tem na 
barra, da banda do sul quatro abertas, urna ~égua e ma1s urna da 
outra, as quais estao na terra fi:me por cima da costa, que é 
baixa e sem arvoredo, e de camp1nas. E quem vero do mar em 
fora parecem-lhe estas abertas bocas de rios, por onde ~ ~err~ é 
boa de conhecer. Até aqui senhorearam a costa os tup1n1qu1ns, 
de quem é bem que digamos neste capítulo que se segue antes 
que cheguemos a terra dos goitacases. 

r 

C A P 1 T U L O XXXIX 

Em que se declara quem sao os tupiniquins 
e sua vida e costumes. 

J á fica di to como o gentío tupiniquim senhoreou e possuiu 
a terra da costa do Brasil, ao longo do mar, do rio de Camamu 
até o rio de Cricaré, o qual tero agora despovoado toda esta 
comarca, fugindo dos tupinambás, seus contrários, que os aper
taram por urna banda, e aos aimorés, que os ofendiam por outra; 
pelo que se afastaram do mar, e, fugindo ao mau tratamento que 
!hes alguns homens brancos faziam, por serem pou~o temen tes. a 
Deus. Pelo que nao vivero agora junto do mar. ma.1s que os cn~
táos de que já fizemos men~o. Com este gent10 uveram os pn
meiros povoadores das capitanias dos Ilhéus e Porto Seguro e os 
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do Espírito Santo, nos primeiros anos, grandes guerras e ~rabalh?s, 
de quem receberam muitos danos; mas, pelo tempo ad1ante, v1e
ram a fazer pazes, que se cumpriram e guar~a~am_ bem ~e p~r~e 
a parte, e de entao para agora foram os tup1n1qu1ns multo f1é1s 
e verdadeiros aos portugueses. Este gentío, e os tupinaés, descen
dem todos de urn tronco, e nao se tero por contrários verdadeiros, 
ainda que muitas vezes tivessem diferen~as e guerras, os quais tu
pinaés lhe ficavam nas cabeceiras, pela banda do sertáo, com quem 
a maior parte dos tupiniquins agora estáo misturad?s. Este gen
tio é da mesma cor bat;a e estatura que o outro gentto de que fa
lamos, o qual tem a linguagem, vida e costumes e gentilidades dos 
tupinambás, ainda que sao seus contrários, em cujo título s~ de
clarará mui particularmente tudo o que se pode alcan~ar. E a1nda 
que sao contrários os tupiniquins dos tupinambás, nao há entre 
eles na língua e costumes maís diferen~a da que tem os moradores 
de Lisboa dos da Beira; n1as esse gen tío é mais doméstico e ver
dadeiro que todo outro da costa <leste Esta?º· É gente de grande 
trabalho e servi~o, e sempre nas guerras a Jndaram aos portugue
ses, con tra os aimorés, tapuias e tamoios, como ainda hoje Íazem 
·esses poucos que se deixaram ficar junto ao mar e .das nossas po
voa\=5es, com quem vizinham muito bem, os qua1s sao grandes 
pescadores de linha, ca~ado~es e marinheiros, _sao va~entes hom: ns, 
ca<;am, pescam, cantam, ba1lam con10 os tup1namba~ e nas co1sas 
de guerra sao muí industriosos, e homens par~ multo, de quem 
se faz muita conta a seu modo entre o gent10. 

' C APITULO XL 
• 

Em que se declara a costa de Cricaré até o 
rio Doce, e do que se descobriu por ele 
acima, e pelo A ceci. 

Do no de Cricaré até o rio Doce sao dezessete léguas, as 
quais se correm pela costa norte-sul; o qual rio Doce está em 
altura de dezenove graus. 

A terra desre río, ao longo do mar, é baixa e afastada da 
costa; por ela adentro tem arrumada urna serra, que parece, a 
quem vem do n1ar etn fora, que é a me~ma costa. A boca <leste 
rio é espar.-:elada b e1n u1na légua e me1a ao mar, mas tem seu 
canal, por onde entram navíos de quarenta tonéis, o qual rio se 
navega pela terra adentro algumas léguas, cuja terra ao longo 
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do rio por ali acima é muito boa, que dá t_odos os manti1!1~ntos 
acostumados muito bem, onde se darao mu1to bons canav1a1s de 
a~úcar, se os plantarem, e se podem fazer. alguns engenhos, ~or 
ter ribeiras mui acomodadas a eles. Este no Doce vem de mu1to 
longe e corre até o mar quase leste-oeste~ pelo qual Sebastiao 
Fernandes Tourinho, de quem falamos, fez urna entrada nave
gando por ele acima, até onde o ajudo~ a m i é, com certos co~
panheiros, e entrando por um bra~o ac1ma, qu ~ ~e ch~ma Mand1, 
onde desembarcou, caminhou por terra obr~ de v1nte léguas, 
com o rosto a lés-sudoeste, e foi dar com umk lagoa, a que o 
gentío chama boca do mar, por ser _muito grande e f?nda da 
qual nasce um rio que se mete neste no Doce, e leva mu1ta água. 
Esta lagoa cresce as vezes tanto, que faz grande enchente nesse 
rio Doce. Dessa lagoa corre este rio a leste, e dela a quarenta 
léguas tero urna cachoeira; . e andar:ido esta gente ao l?ngo dest: 
rio, que sai da lagoa ma1s de tnnta léguas, se det1ve~am ah 
alguns dias; tornando a caminhar, andaram quarenta d1as com 
o rosto a loeste; e no cabo deles chegaram aonde se mete este 
rio.no Doce, e andaram nestes quarenta dias setenta ~éguas pouco 
mais ou menos. E como esta gente chegou a este no Doce, e o 
acharam tao possante, fizeram nele canoas de casca, em que ~e 
embarcaram, e forarn por ali acirna, até onde se mete neste no 
outro, a que chamam Aceci, pelo qual entraram e foram quatro 
léguas, e no cabo delas d~sernbarcaram e foram p~r terra com 
o rosto ao noroeste onze dias, e atravessaram o Acec1, e andaram 
cinqüenta léguas ao longo d~le da_ banda ao sul trinta léguas. 
Aquí achou esta gente urnas pedreiras, urnas pedras ver?oengas, 
e tomam do azul que tero, que p~rece turquesas,. e aflrmou o 
gentio aquí vizinho que no cimo déste monte se urayam ped~as 
muito azuis, e que havia outras que, segundo sua 1nforma~ao~ 
tem ouro muito descoberto. E quando esta gente passou o Acec1 
a derradeira vez, dali cinco ou seis léguas da banda do norte, 
achou Sebastiao Fernandes urna pedreira de esmeraldas e outra 
de safiras, as quais estap ao pé de urna serra cheia de arvoredo 
do tamanho de urna légua, e quando esta gente ia do mar por 
este rio Doce acima sessenta ou sententa léguas da barra, acha
ram urna serras ao longo do rio de Arvoredo, e q uase todas de 
pedra, em que também achararn pedras verdes; e indo mais acima 
quatro ou cinco léguas da banda do sul, está outra ~erra, em 9ue 
afirma o gentío haver pedras verdes e ve:rnelhas tao cornpndas 
como dedos, e outras azuis, todas mui resplandecentes. 

Desta serra para a banda de leste pouco mais de urna légua 
está urna serra, que é quase toda de cristal muit~ fino, a qual 
cría em si muitas esmeraldas, e outras pedras azu1s. Com estas 
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informa~oes que Sebastiao Fernandes de!-! a Luís de Brito, sendo 
governador, mandou Antonio Dias Adorno, como já fica dito 
atrás, o qual achou ao pé desta serra, da banda do norte, as e.sme
raldas, e da de leste as safiras. Urnas e outras nascem no cristal, 
de onde trouxeram muitas e algumas muito grandes, mas todas 
baixas; mas presume-se que debaixo da terra as <leve de haver 
finas, porque estas estavam a flor da ·terra. Em muitas partes 
achou esta gente pedras desacostumadas, de grande peso, que 
afirmam terem ouro e prata, do que nao trouxeram amostras, por 
nao poderem trazer mais que as primeiras e com trabalho; a qual 
gente se tornou para o mar pelo rio Grande abaixo, como já fica 
<lito. E Antonio Dias Adorno, quando foi a estas pcdras, as 
reéolheu por t·~rra, atravessando pelos tupinaés e por entre os 
tupinambás, e com uns e outros teve grandes enco~ tros, e com 
muito trabalho e risco de sua pessoa chegou a Bah1a e fazenda 
de Gabriel Soares de Sousa. 

' 
' C A P 1 T U L O XLI 

Em que se declara a costa do rio Doce até 
a do Espírito Santo. 

Do rio Doce ao dos Reis Magos sao oito léguas; e faz a terra 
de um rio ao outro urna enseada grande, o qual río está em 
dezenove graus e meio, e corre-se a costa de um a outro nordeste
sudoeste. Na boca déste rio dos Reis Magos estao tres ilhas re
dondas, por onde é bom de conhecer, no qual entram navios da 
costa, cuja terra é muito fértil, e .boa para se poder povoar, onde 
se podem fazer alguns engenhos de a5úcar, por ter ribeiras. que 
nele se metem, mui acomodadas para isso. Navega-se oeste no da 
barra para dentro quatro ou cinco léguas, no qual há grandes 
pescarías e muito marisco; e no tempo que est.a~a povoado de 
gentío, havia néle muitos mantimentos, que aqu1 iam res&a.tar os 
moradores do Espírito Santo, o que causava grande feruhdade. 

Da terra dos Reís Magos ao rio das Barreiras sao o ito léguas, 
do qual se faz pouca conta: do rio das Barreiras a ponta do 
Tubarao sao quatro léguas, sobre o qual está a serra _do Mestre 
Alvaro; da ponta do Tubarao a ponta do mo~ro de Joao ~ore!1o 
sao duas léguas, onde está a vila de Nossa Senhora da V1tóna; 
entre urna ponta e outra está o rio do Espírito Santo, o qual 
tem defronte da barra meia légua ao mar urna lagoa, de que se 
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hao de guardar. Em direito desta ponta da banda do norte, duas 
léguas pela terra adentro, está a serra do Mestre Alvaro, que __ é 
grande e redonda, a qual está afastada das outras serras; essa serra 
aparece a quem vem do mar em fora muito longe, que é por onde 
se conhece a barra; essa barra faz urna enseada grande, ~ q~al 
tem urnas ilhas dentro, e entra-se nordeste-sudoeste. A p:1meua 
ilha, que está nesta barra, se chama de D. Jorge, e ~a1s para 
dentro está outra, que se diz de Valentim Nunes. Desta tlha par.a 
a Vila Velha estao quatro penedos gra.ndes descobertos'. e ma1s 
para cima está a ilha de Ana Vaz; ma1s avante está o ilhéu da 
Viúva; e no cabo desta baía fica a ilha de Duarte de L~1:11os, 
onde e~tá assentada a vila do Espirito Santo, a qual se ~d1hcpu 
no tempo da guerra pelos goitacases, que apertaram ~.u1to com 
os povoadores da Vila Velha. Defronte da vil~ do Espi:1to Santo, 
da banda da Vila Velha, está um penedo mu1 al~o a pique sobre 
0 rio, ao pé do qual se nao acha fundo; é capaz este penedo para 
se edificar sobre ele urna fortaleza, o que se pode fazer com pouca 
despesa, da qual se pode defender este rio ao poder ~o mundo 
todo. Este río do Espírito Santo está em altura de vinte graus 
e um ter~o. 

' C A P 1 T U L O XLII 

Em que se declara como el-rei fez merce da 
capitania do Espírito Santo a V asco F ernan
des Coutinho, e como ele a foi povoar em 

fJessoa. 

Razao tinha Vasco Fernandes Coutinho de se contentar com 
os grandes e heróicos feítos que tinha com as armas acaba~o nas 
partes da india, onde nos primeiros te1!1pos de sua conquista se 
achou, no que gastou o melhor de sua idade; e passando-s~ para 
estes reinos em busca do galardao de seus trabalhos, ~d1u em 
~atisfa~ao deles a S. A. licen~a para entr~r e~ outros ma1ores, r:
dindo que lhe fiiesse merce de urna cap1tan1a na costa do Bras~l, 
porque a queria ir povoar, e conquistar o sert~o dela, a CUJO 

requerimento el-rei D. Joao 111 de Portugal sat1sfez fazendo-I?e 
merce de cinqüenta léguas de terra ªº longo da costa no d1to 
Estado, com toda a terra para o sertao, que coubesse na .s:ia 
demarca~ao, come~ando onde aca?asse Pedro do Ca1;1Pº• capit.ao 
de Pórto Seguro. Contente t:ste fidalgo com a merce que ped1u. 
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para satisfazer a grandeza de seus pensamentos, ordenou a sua 
custa urna frota de navios mui provida de moradores e das muni
t;oes de guerra necessárias, com tudo o que mais convinha a esta 
empresa, na qual se embarcaram, entre fidalgos e criados del-rei, 
sessenta pessoas, entre as quais foi D. Jorge de Menezes, o de 
Maluco, e D. Simao de Castelo Branco, que por mandado de S. A. 
iam cumprir suas penitencias a estas partes. Embarcado este valo
roso capitao com sua gente na frota que estava prestes, partiu do 
porto de Lisboa com bom tempo, e fez sua viagem para o Brasil, 
onde chegou a salvamento, a sua capitanía, na qual desembarcou 
e povoou a vila de Nossa Senhora da Vitória, a que agora chamam 
a Vila Velha, onde se logo fortificou, a qual em breve tempo se 
fez urna nobre vila para aquelas partes. De redor desta vila se 
fizeram logo quatro engenhos de a~úcar muí bem providos e aca
bados, os quais come~aram de lavrar a~úcar, como tiveram canas 
para isso, que se na terra deram muito bem. Nestes primeiros 
tempos teve Vasco Fernandes Coutinho algumas escaramu~as com 
o gentío seu vizinho, com a qual se houve de fei~ao que, enten
dendo estes índios que nao podiam ficar bem do partido, se afas
taram da vizinhan~a do mar por aquela parte, por escusarem 
brigas que da vizinhant;a se seguiam. A este gentío chamam 
goitacases, de quem diremos adiante. 

Como Vasco Fernandes viu o gentío quieto, e a sua capitanía 
tanto avante, e em termos de florescer de bem em melhor, ordenou 
de vir para Portugal a se fazer prestes do necessário (para ir con
quistando a terra pelo sertao, até descobrir ouro e prata.) e a 
outros riegócios que lhe convinham; e concertando suas coisas, 
como relevava, se partiu, e deixou a D. Jorge de Menezes para 
em sua ausencia a governar, ao qual os tupiniquins, de urna banda, 
e os goitacases, da outra, fizeram tao crua guerra que lhe quei
maram os engenhos e muitas fazendas, o desbarataram e mataram 
a flechadas; o que também fizeram depois a D. Simao de Castelo 
Branco, que lhe sucedeu na capitanía, e a outra muita gente, e 
puseram a vila em cerco e em tal aperto que, nao podendo os 
moradores dela resistir ao poder do gentio, a despovoaram de 
todo e se passaram a ilha de Duarte de Lemos, onde ainda estao; 
a qual ilha se afasta da terra firme um tiro de ber~o. 

Esta vila se povoou de novo com título do Espírito Santo, 
e muitos dos moradores, nao se havendo ali por seguros do gentio, 
se passaram a outras capitanías. E tornando-se Vasco Fernandes 
para a sua capit.ania, vendo-a tao desbaratada, trabalhou todo o 
possível por tomar satisfat;ao <leste gentio, o que nao foi em sua 
mao, por estar impossibilitado de gente e muni~óes de guerra, e 
o gentio mui soberbo com as vitórias que tinha alcan~ado; antes 

1 1 

Roteiro geral da costa brasílica 93 

viveu muitos anos afrontado dele naquela ilha, onde, a seu reque
rimento, o mandou socorrer Mem de Sá, que naquele tempo 
governava este Estado; o qual ordenou na Babia urna armada 
bem fornecida de gente e armas, que era de navíos da costa', 
mareáveis, da qual mandou por capitao a seu filho Fernao de Sá, 
que com ela foi entrar no rio de Cricaré, onde ajuntou com ele a 
gente do Espírito Santo, que lhe mandou Vasco Fernandes Cou
tinho; e sendo a gente toda junta, desembarcou Fernao de Sá em 
terra, e deu sobre o gentio de maneira, que o pós logo em des
barate nos primeiros encontros, o qual gentio se reformou e ajun
tou logo, e apertou com Fernao de Sá, de maneira que o fez re
colher para o mar, o que fez com tamanha desordem dos seus que, 
antes de poder chegar as embarca~óes, mataram a Fernao de Sá, 
com muita da sua gente, ao embarcar; mas, já agora, esta capitanía 
está reformada, com duas vilas, numa das quais está um mosteiro 
dos padres da companhia, e tem seus engenhos de a~úcar e outras 
muitas fazendas. No povoar desta capitanía gastou Vasco Fer
nandes Coutinho muitos mil cruzados, que adquiriu na fndia, 
e todo o patrimonio que tinha em Portugal, que todo para isso 
vendeu, o qua! acabou nela tao pobremente, que chegou a darem
lhe de comer por amor de Deus, e nao sei se teve um len~ol seu, 
em que o amortalhassem. E seu filho, do mesmo nome, vive hoje 
na mesma capitania, tao necessitado que nao tem mais de seu 
que o título de capitao e governador dela. 

, 
C A P 1 T U L O XLIII 

Em que se vai declarando a costa do Espírito 
Santo até o cabo de Sao Tomé. 

Do rio do Espírito Santo ao Guarapari sao oito léguas; e faz
se entre um e outro rio urna enseada. Chegando a este rio de 
Guarapari estao as serras, que dizem de Porocao, e corre-se a costa 
do morro de Joao Moreno até este río, norte-sul; e defronte do 
morro de Joao Moreno está a ilha Escalvada. Dorio de Guarapari 
a ponta de Leritibe sao sete léguas; e corre-se a costa nordeste-su
d~~e, cuja terra é muito alta; essa ponta tem, da banda do norte, 
tres ilhas, obra de duas léguas ao mar e a primeira está meia légua 
da terra firme, as quais tem bom surgidouro; e estao essas ilhas 
defronte do rio Guarapari. A terra <leste rio até Leritibe é muito 
grossa e boa para povoar con10 a melhor do Brasil, a qual foi 
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povoada dos goitacases. Esta ponta de Leritibe tem um arrecife 
~o mar, que boja bem urna légua e meia, a qual ponta é de terra 
baixa, ao longo do mar. De Leritibe até Tapemirim sao quatro 
ou cinco léguas, cuja costa se corre nordeste-sudoeste, a qual está 
em vinte graus e tres quartos. De Tapemirim a Managé sao cinco 
léguas, a qual está em vinte e um graus; de Managé ao rio de 
Paraíba sao cinco léguas, e corre-se a costa nordeste-sudoeste, e 
toma da quarta ao norte-sul, o qual río de Paraíba está ero vinte 
e uro graus e dois ter~os. Este río de Paraíba tem barra e fundo 
por onde entram navíos de honesto porte, o qual se pode tomar a 
povoar, por derredor dele e ao longo do mar. Da Paraíba ao cabo 
de Sao Tomé sao sete léguas, cuja costa se corre nordeste-sudoeste, 
o qual cabo está ero vinte e dois graus. Pelo nome <leste cabo o 
tomou a capitanía também de Sao Tomé, até onde corre o limite 
dos goitacases, de quem diremos em seu lugar. 

' C A P 1 T U L O XLIV -
Em que se trata de como Pedro de Góis foi 
povoar a sua capi.tania de Paraíba ou de 
Sáo Tomé. 

Pedro de Góis foi um fidalgo muito honrado, cavaleiro e 
experimentado, o qual andou na costa do Brasil com Pedro Lopes 
de Sousa, e se perdeu com ele no Rio da Prata; e pela afei~ao que 
tomou <leste tempo a terra do Brasil, pediu a el-rei D. Joao, 
quando repartiu as capitanías, que lhe fizesse merce de urna, da 
qual S. A. lhe fez merce, dando-lhe trinta léguas de terra ao longo 
da costa, que se come~ariam onde se acabava a capitanía de Vasco 
Femandes Coutinho, e daí até onde acaba Martim Afonso de 
Sousa, e que, nao as havendo entre urna capitanía e outra, que 
lhe <lava somente o que houvesse, o que nao passaria dos baixos 
dos Pargos. Da qual capitanía foi tomar posse numa frota de na
víos, que a sua custa para isso fez, que proveu de moradores, armas 
e o mais necessário para tal empresa, coro a qual frota se partiu 
do porto de Lisboa, e fez sua viagem com próspero tempo, e foi 
tomar terra e porto na sua capitanía, e desembarcou no rio Pa
raíba, onde se fortificou, e fez urna povoa\aO em que esteve pací
ficamente os primeiros dois anos, coro os gentíos goitacases seus 
vizinhos, com quem teve depois guerra cinco ou seis anos, dos quais 
se defendeu coro muito trabalho e risco de sua pessoa, por lhe 

Roteiro geral da costa brasílica 95 

armarem cada día mil trai~oes, fazendo pazes, que lhe logo que
bravam, coro o que lhe foram matando muita gente, assim nestas 
trai~Oes como em cercos, que lhe puseram, muí prolong_ados, com 
o que padeceu cruéis fornes, o que nao podendo os moradores 
sofrer apertaram com Pedro de Góis rijamente, que a despovoasse, 
no que ele se determinou obrigado dt=stes requerimentos e das 
necessidades em que o tinham posto os trabalhos, e ver que nao 
era socorrido do reino como devera. E vendo-se já sem remédio, 
foi for~do a despejar a terra, e passar-se com toda a gente para 
a capitanía ~o Espirito Santo, onde estava a esse tempo Vasco. Fer
nandes Couunho, que lhe mandou para isso algumas embarca~oes. 
E como· Pedro de Góis teve embarca~ao, se torno u para es tes 
reinos mui desbaratado, dos quais voltou a ir ao Brasil por capi
ta~mor do mar com Tomé de Sousa, que neste Estado foi o pri
meiro governador-geral, com quem ajudou a povoar e fortificar a 
cidade do Salvador, na baía de Todos os Santos. 

Nesta povoa~ao que Pedro Góis fez na sua capitanía gastou 
toda a sua fazenda que tinha no reino, e muitos mil cruzados de 
Martim Ferreira, que o favoreceu muito com pretensao de faze
rem por conta da companhia grandes engenhos, o que nao houve 
efeito pelos respeitos declarados neste capítulo. 

, 
CA P I T U L O XLV 

Em que se diz quem sao os goitacases, 
sua vida e costumes. 

Pois que ternos declarado quase toda a costa que senhorea
vam os goitacases, nao é bem que nos desp~amos dela passando 
por eles, pois ternos <lito parte dos danos que fizeram aos povoa
dores do Espírito Santo e aos da Paraíba, os quais antigamente 
partiam pela costa do mar da banda do sul com os tamoíos, e de 
norte com os papanases, que viviam entre eles, e os tupiniquins, 
e como eram seus contrários, vieram a ter com eles tao cruel 
guerra que os fizeram despejar a ribeira do mar, e irem-se para 
o sertao, com o que ficaram senhores da costa até confinar · com 
os tupiniquins, cujos contrários também sao, e se matam e cornero 
nns aos outros, entre os quais estava por marco o rio de Cricaré. 

Este gentío foi o que fez despovoar a Pedro de Góis, e que 
deu tantos trabalhos a Vasco Fernandes Coutinho. Esse gentío 
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tema cor mais branca que os que dissemos atrás, e tem diferente 
linguagem; é muito bárbaro; o qual nao gran jeia mu ita lavoura 
de mantimentos: plantam somente legumes, de que se mantem, 
e a Ca\a, que matam as flechadas, porque sao grandes flecheiros. 
Nao costuma esta gente pelejar no mato, mas em campo desco
berto, nem sao muito amigos de comer carne humana, como o 
gentio atrás; nao dormem em redes, mas no chao, com folhas 
debaixo de si. Costumavam estes bárbaros, por nao terem outro 
remédio, andarem no mar nadando, esperando os tubaróes com 
um pau muito agudo na mao, e, em remetendo o tubarao a eles, 
lhe davam com o pau, que lhe metiam pela garganta com tanta 
fOT\a que O afogavam, e matavam, e O traziam a terra, nao para O 

comerem para o que se nao punham em tamanho, perigo, senao 
para lhes tirar os dentes, para os engastarem nas pontas das 
flechas. Tem esse gentío muita parte dos costumes dos tupi
nambás, assim no cantar, no bailar, tingir-se de jenipapo, na 
fei\ªº do cabelo da cabe\a e no arrancar os mais cabelos do corpo 
e outras gentilidades muitas que, por escusar prolixidade, as guar
damos para se dizerem urna só vez. 

' C A P 1 T U L O XLVI 

Em que ·Se declara, 1em suma, quem sao os 
papanases e seus costumes. 

Parece conveniente este lugar para brevemente se dizer quem 
sao os papanases, de quem atrás fizemos men\ao, e porque passa
mos o limite de sua vivenda nos tempos antigos, nao é bem que 
os guardemos para mais longe. 

Este gentio, como fica <lito, viveu ·ao longo do mar entre 
a capitanía de Porto Seguro e a do Espírito Santo, donde foi 
lan\ado, pelos tupiniquins, seus contrários, e pelos goitacases, 
que também o eram, e sao boje, seus inimigos, e uns e outros lhe 
fizeram tao cruel guerra que os fizeram sair para o sertao, onde 
agora tem sua vivenda, cuja linguagem entendem os tupiniquins 
e goitacases, ainda que 1nal. Este gentío dorme no chao, sobre 
folhas, como os goitacases; também nao se ocupa em grandes 
lavouras; mantem-se estes selvagens de ca\a e peixe do rio, que 
matam; os quais sao grandes flecheiros e pelejam com arcos e 
flechas, andam nus como o mais gentío, nao consentem cabelos 
nenhuns no corpo, senáo os da cabe\a, pintam-se e enfeitam-se 
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com penas de cores dos pássaros; cantam e bailam; tfan muitas 
gentilidades, das que usam os tupinambás; mas, entre si, tem um 
costume que nao é tao bárbaro, como todos os outros que todo o 
gentío costuma, que é, se um índio <lestes mata outro da mesma 
gera\ªº em alguma briga, ou por desastre, sao obrigados os pa
rentes do matador a entregá-lo aos parentes do morto, que logo 
o afogaro e o enterram, estando uns e outros presentes, e todos 
neste ajuntamento fazem grande pranto, comendo e bebendo 
todos juntos por muitos días, e assim ficam todos amigos; e sendo 
o caso que o matador fuja, de maneira que os parentes nao o 
possam to~ar, lhe tomam um filho ou filha, se o tem, ou irmao, 
e se nao tem nem um nem outro, entregan1 pelo matador o 
parente mais chegado, · ao qual nao matam, mas fica cativo do 
mais próximo parente do morto, e com isso ficam todos contentes 
e amigos como o eram antes do acontecimento do morto. 

' C A P 1 T U L O XL VII 

Em que se torna a dizer de como corre a 
costa do cabo de Sao Tomé até o cabo Frio. 

Do cabo de Sao Tomé a ilha de Santa Ana sao oito léguas, 
e corre-se a costa nordeste-sudoeste. A terra firme desta costa é 
muito fértil e boa. Esta ilha de Santa Ana fica em vinte e dois 
graus e um ter\O, a qual está afastada da terra firma duas léguas 
para o mar, e tem dois ilhéus junto de si. E quem vem do mar 
em fora parece-lhe tudo urna coisa. Tem esta ilha da banda da 
costa um bom surgidouro e abrigada ·por ser limpo tudo, onde 
tem de fundo cinco e seis bra\aS; e na terra firme defronte da 
ilha tem boa aguada, e na mesma ilha há boa água de urna lagoa. 
Por aquí nao há de que guardar senao do que virem sbbre a 
água. 

E quem vem do mar em fora, para saber se está tanto avante 
como esta ilha, olhe para a terra firme, e verá em meio das serras 
um pico, que parece frade com capelo sobre as costas, o qual 
demora a !oeste-noroeste, e podem os navíos entrar por qualquer 
das bandas da ilha como lhe mais servir o vento, e ancorar de
fronte entre ela e a terra firm.e. 

Da ilha de Santa Ana a baía do Salvador sao tres léguas e 
dessa baía a baía Formosa sao sete léguas; da baía Formosa ao 
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cabo Frio sao duas léguas. E corre-se a costa norte-sul. Áté essa 
baía Formosa corriam os goitacases no seu tempo, mas vivem 
já mais afastados do mar, pelo que nao há que arrecear para · se 
povoar qualquer parte desta costa do Espírito Santo até o cabo 
Frio. 

, 
C A P I T U L O XL VIII 

Em que se explicam os recóncavos do cabo 
Frio. 

O cabo Frio está em vinte tres graus; o qual parece, a quem 
vem do mar em fora, ilha redonda com urna forcada no meio, 
porque a terra, que está entre o cabo e as serras, é muito baixa, 
e quando se vem chegando a ele aparece urna rocha com riscos 
brancas,. por onde é muito bom de conhecer. E, ainda que, pelo 
que se JUlga do mar, a terra do cabo parece ilha, e o nao seja, 
por onde o parece, na verdade o cabo é ilha, porque o corta o 
mar por onde ~e nao enxerg~ de fora, mas é de maneira que pode 
passar um nav10 por entre ele e a terra firme a vontade. E tem 
um baixo neste canal, bem no meio, de duas bra~as de fundo· o 
mais é alto, ']Ue basta para passar urna nau. ' 

Perto do cabo estao urnas ilhas, no meio das qµais é Iimpo 
e bom porto para surgirem naus de todo porte, e nao há senao 
guardar do que virem. Duas léguas do cabo, da banda do norte, 
está a baía Formosa, e defronte dela ficam as ilhas, e entre essa 
baía e as ilhas há bom surgidouro. No fim dessa baía para o norte 
está a Casa da Pedra, perto da qual está um rio pequeno, que 
tem de fora bom surgidouro, e de dez até quinze bra~as de fundo, 
afasta~o um pouco de urna ilha que está na boca da baía. E perto 
dessa 1lha é alto para ancorar naus, mas perigoso, porque se venta 
sudoeste. e o;s~e, faz aqui dano no primeiro ímpeto, porque vem 
com multa funa, como trovoada de Guiné, a qual trovoada é de 
vento seco e claro. Costumavam os franceses entrar por este rio 
pequeno e carregar pau-brasil, que traziam para as naus que 
estavam surtas na baía, ao abrigo das ilhas. Por essa baía entra 
a ~aré .muito pela terra adentro, que é muito baixa, onde · de 20 
de Janeiro até todo o fevereiro se coalha a água muito depressa, e 
sem haver marinhas, tiram os índios o sai coalhado e duro, muito 
alvo, as maos cheias, de baixo da água, chegando-lhe sempre a 
maré, sem ficar nunca em seco. 

/~ 
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' C A P I T U L O XLIX 

Em que se declara a terra que há do cabo 
Frio até o Río de ]aneiro. 

Do Cabo Frio ao Rio de J aneiro sao dezoi to léguas, que se 
repartem desta maneira: do Cabo Frio até ao rio de Sacorema 
sao oito léguas; de Sacorema as ilhas de Maricá sao quatro léguas, 
e de Maricá ao Rio de Janeiro sao seis léguas, cuja costa se corre 
leste-oeste; o qual Rio está em vinte e tres graus, e tem sobre' si 
urnas serras ir Ji altas, que se veem de muito longe, vindo do mar 
em fora, a que chamamos órgaos, e urna destas serras parece do 
mar gávea de nau, por onde se conhece bem a terra. Este Rio 
tem de boca, de ponta a ponta, perto de meia légua, e na de 
lés-sudoeste tem um pico de pedra muito alto e mui a pique 
sóbre a barra. Na outra ponta tem outro padrasto, mas nao é 
tao alto nem tao áspero, e de um ao outro se defend~rá a barra 
valorosamente. No meio dessa barra, entre ponta e ponta, criou 
a natureza urna lájea de cinqüenta bra\as de comprido e vinte e 
cinco de largo, onde se pode fazer urna fortaleza, que seja urna das 
melhores do mundo, o que se fará com pouca despesa, como que 
se defenderá este Rio a todo o poder que o quiser entrar; porque 
o fundo da barra é, por junto dessa lájea, a tiro de espingarda 
dela, e for~ado as naus que quiserem entrar dentro hao de ir a 
fala dela, e nao lhe ficará outro padrasto mais que o do pico de 
pedra, donde lhe podem chegar com artilharia grossa; mas é esse 
pico tao áspero que parece impossível poder-se levar artilharia 
grossa acima, e segurando-se éste pico ficará a fortaleza da lájea 
inexpugnável. E urna coisa e outra se pode fortificar com pouca 
despesa, pela muita pedra que para isso tem ao longo do mar, 
bem defronte, assim para cantaría como para alvenaria, e grande 
aparelho par~ se fazer muita cal de ostras, de que neste Rio há 
infinidade. 
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, 
CAPITULO L 

Em que se declara a entrada do Rio de 
) aneiro e as ilhas que tem defronte. 

Defronte da barra do Rio de Janeiro, ao sul dela quatro ou 
cinco léguas, estao duas ilhas baixas, e ao noroest~ delas está um 
porto de areia bem chegado a terra, onde há abrigada ao vento 
sul, sueste, leste e noroeste, e como for outro vento convém fugir 
na volta de leste ou do norte, que serve para quem vem para o 
reino; e quem houver de ancorar aqui, pode-se chegar a terra até 
quatro ou cinco bra<;as de fundo para ficar bem; e quem houver 
de entrar no Río, dando-Ihe o vento lugar, entre pela banda do 
leste, e sendo o vento oeste, vá pela barra de oeste, pelo meio do 
canal que está entre a ponta de Cara de Cao e a lájea; mas a barra 
de leste é melhor, por ser mais larga; e por c.ada urna delas tem 
fundo oito até doze bra<;as até a ilha de Viragalham; e quanto 
mais forero a !oeste, tanto menos fundo acharao, depois que pas
sarem a ilha, e para a banda de leste acharao ~ais fundo em 
passando a ilha de Viragalham, que se chama ass1m, por ser este 
o nome do capitao frances, que esteve com urna fortaleza nesta 
ilha, que é a que Mem de Sá tomou e arrasou. 

Defronte da barra deste Río ao mar dela, está urna ilha, a 
que chamara ilha Redonda; e afastado dela para a banda de l~ste, 
está outra ilha, a que chamara a ilha Rasa; e defronte desta ilha 
e a ponta da lagoa, estao tres ilhas no .meio, e chegando a terra 
está outro ilhote, a que chamam Jenbatuba, em derredor da 
qual estao quatro ilhotes. 

, 
CAP 1 TUL O LI 

Em que particularmente se explica a baía 
do Rio de ]aneiro da ponta do Plw de 
AfÚcar para dentro. 

É tamanha coisa o Rio de Janeiro da boca para dentro, que 
nos obriga a gastar o tempo em o de~larar neste lugar, para que 
se veja como é capaz de se fazer ma1s conta dele do que se faz. 

I 
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E comecemos do Pao de A<;úcar, que está da banda de fora da 
barra, que é um pico de pedra mui alto, da fei<;ao do nome que 
tem, do· qua!, a ponta da barra, que se diz de Cara de Cao, há 
pouco espa<;o; e a terra, que fica entre esta ponta e o Pao de 
A<;úcar, é baixa e cha; e virando-se desta ponta Pª!ª ~entro d~ 
barra se chama Cidade Velha, onde se ela fundou pnmeiro. Aqu1 
se faz urna enseada, em que podem surgir navíos, se quiserem, 
porque o fundo é de vasa, e tem cinco, seis e até sete bra<;as. Esta 
enseada se chama de Francisco Velho, por ter aqui sua. vivenda e 
granjearia, a qua! é afei<;oada em compasso até outra ponta 
adiante, que se chama da Carioca, junto da qual entra urna ri
beira, que se chama do mesmo nome, donde bebe a cidade. Da 
ponta da Cara de Cao a cidade pode ser meia légua; esta ponta 
de Cara de Cao fica quase em padrasto da lájea, mas nao é muito 
grande por ela nao ser muito alta. 

A cidade se chama Sao Sebastiao, a qua! edificou Mem de 
Sá, num alto, numa ponta de serra que está defronte da ilha .de 
Viragalham, a qua! está lan<;ada <leste alto por urna ladeua 
abaixo; e tem em cima, no alto, um nobre inosteiro e colégio de 
padres da companhia, e ao pé dela urna estancia com artilharia 
para urna banda e para outra, um modo de fortaleza numa ponta, 
que defende o porto, mas nao a barra, por lá nao chegar bem a 
artilharia. 

Ao pé desta cidade, defronte da ponta do arrecife dela, tem 
bom surgidouro, que tem de fundo cinco e seis bra<;as, . e che
gando-se mais a terra tem tres e quatro bra<;as, onde os nav1os tem 
abrigo para os ventos gerais do inverno, que sao sul e su-sueste. E 
quem quiser ir para dentro há de passar por um banco, que tem 
de preamar até vinte palmos de. água; e p~ssando este banco, 
virando para detrás da ponta da c1dade, acharao bom fundo, ond~ 
os navíos estao seguros de todo tempo, por a terra fazer aqu1 
urna enseada. E quando os navíos quiserem sair <leste porto car
regados, hao de botar fora por :ntre a ilha e ~ ponta da terra 
firme, pela banda do norte, e hao de rodear a 1lh~ em .redondo 
para tornarem a surgir defronte da. cidade, e surgirem ]Unto ~a 
ilha de Viragalham, entre ela e a c1dade; no qua! lugar acharao 
de fundo tres bra<;as, e tres e meia, onde tem porto morto .e 
defronte d~sse porto é o desembarcadouro da cidade, onde se d1z 
as casas de Manuel de Brito. 
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I 

C A P 1 T U L O LII 

Em que se explica a terra da baía do Rio 
de ]aneiro da ponta da cidade para dentro 
até tomar a. barra. 

Na pon ta des ta cidade o ancoradouro . dos navios, q_ue está 
detrás da cidade está urna ilheta que se d1z a da Made1ra, por 
se tirar dela mu{ta, a qual serve aos navios que aqui se recolhem 
de consertar as velas. E desta ponta a urna légua está outra 
ponta, fazendo a terra em meio urna enseada, onde está o :porto, 
que se diz de Martim Afonso, onde entra nesta baía ~m nacho, 
que se diz Iabubira<:ica; defronte <leste porto de Mart1m Afonso 
estao espalhados seis ilhéus de arvoredo. E desta ponta po~ 
<liante se torna a terra a recolher, a maneira de ensead~, e dah 
a meia légua faz outra ponta, e antes dela entra outro nacho no 
salgado, que se chama Unhaúma; e a ponta se cha.roa Bra9l 
pequeno. Dessa ponta que se diz Bra<;o pequ~no por <liante, foge 
a terra para trás muito, onde se faz um esteuo, P.ºr onde entra 
a maré tres léguas; e fica a terra na boca <leste esteiro de ponta a 
ponta, um tiro de ber<;o, donde come<;a a terra a fazer enseada, 
qu~ de ponta a ponta sao duas léguas, a qual terra é alta até_ a 
ponta. Defronte desta enseada está a ilha de Salvad~r Corre1a, 
que se chama Parnapicu, que tem tres léguas de compndo, e urna 
de largo, na qual está um engenho de a~úcar, que l~vra co!11 
bois, que éle fez. Atravessando esta ilha. P.ºr mar a c~dade sao 
duas léguas, a qual ilha tem em redor de s1 01to ou nove 1lhas, que 
dao pau-brasil. Do cabo desta enseada grande e da ponta da 
terra alta, se faz outra enseada apertada na b~ca, na qual se ~ete 
um rio, que nasce ao pé da serra dos órga?s, que ~stá ~1nco 
léguas pela terra adentro, o qual se chama l\1ag1pe, e ma1s ad1ante 
Iégua e meia entra outro riacho nesta baía, que se chama Sururuí. 
Deste rio Sururuí a duas léguas, entra oulro nesta baía, que se 
chama Macucu, que se navega pela terra adentro ql!atro léguas, 
no qual se mete outro rio, que se c~ama dos Go1tacases, _que 
vem de muito longe. Defronte do no Macucu está urna ilha, 
que se chama Caiaíba, e desta ilha a uI?a está outra, q~e se 
chama Pacatá; e desta a Salvador Corre1a é légua e me1a; e 
estao estas ilhas todas tres em direito leste-oeste urnas das outras. 
E dessa ilha Pacatá direito ao sul ~stao ·seis ilhéus, e para o sueste 
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estao cinco, em duas carreiras. Da ponta do rio Macucu para a 
banda de leste se recolhe aterra e faz urna enseada até outra pon
la da terra saída ao mar, em que entra um riacho, que se chama 
Baxindiba, e da ponta <leste riacho a de Macucu é légua e meia. 
Defronte de Baxindiba, está outra ilha, cheia de arvoredo; de 
B;ixindiba se torna a afastar a terra para dentro, fazendo outra 
enseada, com muitos mangues no meio, na qual se mete outro rio, 
que se diz Sua<;una, e haverá de ponta a ponta duas léguas. E 
no meio, bem em direito das pontas, está outra ilha cheia de 
arvoredo, e a outra ponta desta enseada se diz Mutungabo. Da 
ponta de Mutungabo se esconde a terra para dentro hem dois 
ter<;os de Iégua, onde se mete um rio, que se chama Pau Doce, e 
faz urna volta, tornando a terra a sair para fora bem meia légua, 
onde faz outra ponta, que se chama Urumaré. Dessa ponla a de 
Mutungabo é urna légua, e, bem em direito destas pontas, em 
meio· desta enseada está outra ilha de arvoredo. Desta ponta 
de Mutungabo a de Macucu sao quatro léguas; da ponta de 
Urumaré a dois ter<;os de légua está outra ponta, onde se come
~an1 as barreiras vermelhas, que ficam defronte da cidade, onde 
bate o mar da baía; e defronte dessa ponta, para o norte está 
urna ilha, que se diz de Joao Fernandes, <liante da qual está 
outra mais pequena. Das barreiras vermelhas se vai afei<;oando 
a terra ao longo da água, como cabe~a de cajado, onde se faz urna 
enseada que se chama de Piratininga, e a ponta e língua da terra 
dele vem quase em direito de Viragalham, a qual ponta se chama 
de Lery, e o cotovelo desta língua de terra faz urna ponta defronte 
da de Cara de Cao, que fica em padrasto sobre a lájea da barra, 
na qual ponta está outra lájea, que o salgado aparta de terra 
qualquer coisa, a qual fica ao pé do pico do padrasto, que está 
sobre a barra. Entram por esta barra do Rio de J aneiro naus de 
todo o porte, as quais podem estar neste rio seguras, como fica 
<lito, de maneira que terá esta baía do Rio de Janeiro, em 
redondo, da ponta de Cara de Cao, andando por dentro até o 
mar, a outra ponta da lájea, vinte léguas pouco mais ou menos, 
que se navega em barcos, e pelo mais largo haverá de terra a 
terra seis léguas. 
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' C A P 1 T U L O LIII 

Que trata como o governador M em de Sá 
foi ao Rio de ]aneiro. 

Nao é bem que passemos avante sem primeiro se dar conta 
da muita que os anos passados se teve com o Rio de Janeiro. E 
como el-rei D. Joao 111, de Portugal, fosse informado como os 
franceses tinham feito neste Rio urna fortaleza na ilha de Vira
galham, que foi o capitao que nela residia, que se assim chamava, 
mandou a D. Duarte da Costa, que neste tempo era governador 
<leste Estado, que D. Duarte fez com muita diligencia, e avisou 
disso a S. A. a tempo, que tinha eleito para governador-geral 
<leste Estado a Mem de Sá, a quem encomendou particularmente 
que trabalhasse por por esta ladroeira fora <leste Rio. E fale
cendo el-rei neste conflito, sucedendo no governo a rainha 
D. Catarina, sua mulher, que está em ·glória, sabendo da vontade 
de S. A., escreveu ao mesmo Mem de Sá, que com a brevidade 
possível fosse a este Rio e lan~asse os franceses dele, ao que, obe
decendo o governador, fez prestes a armada, que do reino para 
isso lhe fora, de que ia por capitao-mor Bartolomeu de Vascon
celos; a qua] ajuntou outros navios de el-rei, que na Bahia havia, 
e dez ou doze caravelóes; e feita a .frota prestes, mandou embarcar 
nela as armas e muni~óes de guerra e os mantimentos necessários, 
na qual se embarcou a maior parte da gente nobre da Bahia, ,e 
os homens de armas que se puderam juntar, com muitos escravos 
e indios forros. E indo o governador com esta armada correndo 
a costa, de todas as capitanias levou gente que por sua vontade 
o quiseram acompanhar nesta empr~sa; e, seguindo sua viagem, 
chegou ao Rio de Janeiro com toda a armada junta, onde o 
vieram ajudar muitos moradores de Sao Vicente. E foi rocebido 
da fortaleza de Vir.agalham, que neste tempo era ido a Fran~a, 
com muitas bombardadas, o que nao foi bastante para Mem de 
Sá deixar de se chegar a fortaleza com os navios de maior porte 
a varejar com artilharia grossa; e comos navíos pequenos mandou 
desembarcar a gente numa ponta da ilha, onde mandou assestar 
artilharia, donde bateram a fortaleza rijamente. E como os fran
ceses se viram apertados, despejaram o castelo e fortaleza urna 
noite, e lan~aram-se na terra firme com o gentio tamoio, que os 
favorecia muito; e entrada a fortaleza, mandou o governador 
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recolher a artilharia e muni~óes de guerra, que nela havia; e 
man~ou-a desfazer e arrasar por terra, e avisou logo do sucedido 
a Ra1nha, numa nau francesa, que neste Rio tomou, e como houve 
mo~~ao se recolheu o governador para a Bahía (visitando as capi
t~n1a~ todas) aonde chegou a salvamento. Mas nao alcan~ou esta 
v1t~na tanto a seu salvo, que lhe nao custasse primeiro a vida de 
mullos portugueses e índios tupinambás, que lhe os franceses 
mataram as bombardadas e espingardadas; mas, como a Rainha 
soube desta vitória, e entendendo quanto convinha a coroa de 
Por.tugal povoar-se e fortificar-se o Rio de Janeiro, estranhou 
mu1~0 a J\;lem de Sá o arrasar a fortaleza que tomou aos franceses, 
e nao de1xar . gente nel~ qu~ a guardasse e defendesse, para se 
povoar este R10 (o que ele nao fez por nao ter gente que bastasse 
para poder defender esta fortaleza); e que logo se fizesse prestes 
e fosse povoar este Rio, e o fortificasse, edificando nele urna ci
dade, que se ~ham~s~e de Sao Sebastiao; e para que isto pudesse 
fa~er com ma~s fac1hda?:. lhe ma~dou urna armada de tres ga
leoes, de ~ue ia por cap1t~o-mor Cnstóvao de Barros, com a qual, 
e com do1s nav1os del-re1 que andavam na costa, e outros seis 
caravelóes, se partiu o govemador da Bahia com muitos moradores 
dela, que levavam muitos escravos consigo, e partiu-se para o Rio 
de J aneiro, onde lhe sucedeu o que neste capítulo se segue. 

, 
C A P l T U L O LIV 

Que trata de como Mem de Sá foi -povoar 
o Rio de ]aneiro. 

. Pa~tindo Mem de Sá para o Rio de J aneiro, foi visitando a 
cap1tan1a ?os Ilhéus, Porto Seguro e a do Espirito Santo, das quais 
levou muuos moradores, que como aventureiros os foram acom
p~nhando c<;>m ~us escravos, nesta jornada; e como chegou ao 
R10 de Janeuo v1u que lhe havia de custar mais do que cuidava, 
como lhe custou; porque o achou fortificado dos franceses na 
terra. firme, onde tinham feíto cercas mui grandes e fortes de 
m~deira, com seus baluartes e artilharia, que lhes urnas naus que 
ah foram carregar de pau deixaram, com muitas espingardas. 
Nestas c.ercas estavam recolhidos com os franceses os indios 
ta~oios, que estavam já. tao adestrados deles, que pelejavam 
muuo bem com suas espingardas, para o que nao lhes faltava 
pólvora nem o necessário, por de tudo estarem bem providos 
das naus acitna ditas. Desembarcando o governador em terra, 
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tiveram os portugueses grandes escaramuc;as com os franceses e 
tamoios; mas uns e outros se recolheram contra sua vontade para 
as suas cercas, que logo foram cercadas e postas e1!1 gi:ande ~~erto; 
mas, primeiro que fossem entradas, custou a vida a Estac10 .de 
Sá, sobrinho do governador, e a Gaspar Barbosa, pessoa de mu1to 
principal estima, e a outros muitos homens e escravos, e, contud<:>, 
foram as cercas entradas, e muitos dos contrários mortos e os ma1s 
cativos. E como os tamoios nao tiveram entre si franceses, se reco
lheram pela terra adentro, donde vinham muitas vezes faz~r seus 
saltos, do que nunca saíram bem. E como Mem de S~ .v1u que 
tinha lan<;ado os inimigos da porta, ordenou de fortificar este 
Rio fazendo-lhe urna estancia ao longo da água para defender ' . 
a barra, a qual depois reedificou Cristóvao de Barros, sendo cap1-
tao <leste Rio; e assentou a cidade, que murou com muros de 
taipas com suas torres, em que pos artilharia necessária, onde edi
ficou algumas igrejas, com sua casa de Misericórdia e hos~ital, e 
um mosteiro de padres da companhia, que agora é colég10, em 
que os padres ensinam latim, para o que lhe f~~ S. A. merce cada 
ano de dois mil cruzados. E acabada de fort1hcar e povoar essa 
cidade, ordenou o governador de se tornar para a Bahía, deixando 
nela por capitao a seu sobrinho Salvador Correia de Sá,. com 
muitos moradores e oficiais de justic;a e de fazenda, convenientes 
ao servic;o del-rei e ao bem da terra, o qual Salvador Correia 
de{endeu esta cidade alguns anos mui valorosamente, fazendo 
guerra ao gentío, de que alcan<;ou grandes vitórias, e dos fran
ceses, que do Cabo Frio os vinham ajudar é favorecer, aos quais 
foi tomar, dentro do Cabo Frio, urna nau que passava de duzen
tos tonéis, com canoas que levou do Rio de Janeiro, com as quais 
a abalroou e tomou a for<;a de armas. A esta cidade mandou de
pois el-rei D. Sebastiao por capitao ·e governador Cristóvao. de 
Barros, que a acrescentou, fazendo nela em seu tempo muaos 
servic;os a S. A., que se nao podem particularizar em tao pequeno 
espac;o. 

, 
CAP 1 TUL O LV 

Em que se trata de como foi governador do 
Rio de ]an:eiro Antonio Salema. 

Informado el-rei D. Sebastiao, que glória haja, do Rio de 
J aneiro, e do muito para que esta va disposto, ordenou de partir 
este ~tado do Brasil em duas govemanc;as, e deu urna delas ao 
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Dr. Antonio Salema, que estava na capitanía de Pernambuco por 
mandado de S. A., com al<;ada, a qual repartic;ao se estendia da 
capitanía de Porto Seguro até Sao Vicente. Essa repartic;ao se 
fez no ano de 1572; comec;ava no limite ero que partem as duas 
capitanías dos Ilhéus e do Porto Seguro, e dali tudo para o sul; e 
a outra, do <lito limite até tudo que há para o norte, deu a Luís 
de Brito de Almeida. E era cabec;a desta governanc;a a cidade de 
Sao Sebastiao do Río de Janeiro, onde o governador assistiu; e 
comec;ou um engenho, que lhe S. A. mandou fazer, para o que 
lhe mandou dar quatro mil cruzados, o qual se nao acabou, sendo 
mui necessário para os moradores fazerem suas casas, e para a 
terra ir em grande crescimento. No tempo que Antonio Salema 
governou o Rio de Janeiro, iam cada ano naus francesas resgatar 
coro o gentío ao Cabo Frío, onde ancoravam com suas naus na 
baía que atrás fica declarado, e carregavam de pau de tinta a 
sua vontade; e vendo Antonio Salema tamanho desaforo, deter
minou de tirar essa ladroeira desse lugar, e fez-se prestes para ir 
fazer guerra ao gentio de Cabo Frio, para o que ajuntou quatro
centos homens brancas e setecentos índios, coro os quais, por 
conselho de Cristóváo de Barros, foram ambos ero pessoa ao Cabo 
Frío, que está dezoito léguas do Rio, onde acharam os tamoios 
coro cercas muito fortes, recolhidos nelas com alguns franceses 
dentro, onde uns e outros se defenderam valorosamente as espin
gardadas e flechadas; e, nao podendo os franceses sofrer o aperto 
ero que estavam, se lanc;aram como governador, que lhes desse a 
vida, com que os tamoios foram entrados, mortos infinitos, e 
cativos oito ou dez mil almas. E com essa vitória, que os portu
gueses alcanc;aram, ficaram os tamoios tao atemorizados, que 
despejaram a ribeira do mar, e se foram para o sertao, pelo que 
nao tornaram mais naus francesas a Cabo Frio a resgatar. E por-

. que <leste sucesso fez Antonio Salema um tratado, havemos por 
escusado tratar mais <leste caso neste capítulo. 

' C A P 1 T U L O LVI 

Em que se conclui como Rio de ]aneiro com 
a tornada de Salvador Correia a ele. 

Vendo ".'l-rei D. Sebastiáo, que haja glória, o pouco de que 
lhe servira dividir o Estado do Brasil em duas governan~as, assen
tou de o tornar a ajuntar, como dantes .andava, e o de mandar 
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por capitao e governador ao Rio de Janeiro só~nte ' a Salvador 
Correia de Sá, e que viessem as apela~óes a Bah1a, como dantes 
era; onde o dito Salvador Correia foi e está boje ero día, onde tem 
feito rouitos servi~os a S. Majestade, do modo como procede ~a 
governan«;a e defensáo desta cidade, e ~o fazer da guerr~ ao gent10, 
de que tero alcan~do grandes vitórias, e tarobém serv1.u a S. Ma
jestade em pelejar corµ tres naus francesas, que quenam entrar 
pela barra do Rio de Janeiro, o que lhe defendeu as bombardadas, 
e nao quis consentir que comunicassem co1!1 ~ gente ?ª terr~, por 
se dizer trazerero cartas do senhor D. Antonio. E fo1 esta c1dade 
em tanto crescimento em seu tempo, que pela engrandecer orde
nou de fazer um engenho de a~úcar na sua ilha, que faz muito 
a~úcar; e favoreceu a Cristóváo de Barros para mandar. fazer 
outro, que também está moente e corrente, com ?s qua1s esta 
cidade está muito avante, e com um formoso colég10 dos padres 
da Companhia, cujas obras Salvador Correia aj~dou e favoreceu 
muito. Neste Río de Janeiro se podem fazer mu1tos enge~hos por 
ter terras e águas para isso, no qua! se dáo as vacas multo bem, 
e todo o gado de Espanha; onde se dá tri~o, cevada, ~inhó, mar
melos, romas, figos e todas as frutas de esp1nho; e multo farto de 
pescado e marisco, e de ~odos os mantim~ntos qu~ se dáo na costa 
do Brasil; onde há mu1to pau do Brasil, e mu1to bom. 

, 
C A P 1 T U L O LVII 

~m que se declara a costa do Rio de ]aneiro 
até Sáo Vicente. 

Da ponta da Cara de Cao do Río de J aneiro a pon ta do rio 
de Marambaia sao nove léguas, onde se faz urna enseada; e de
fronte dessa enseada está urna ilha de Arvoredo, que se chama a 
Ilha Grande, a qual faz de cada banda duas barras ~om a terra 
firme, porque tem em cada boca um penedo no me10, que. lhe 
faz duas abertas, e navega-se por entre esta ilha e a terra fi~me 
com navios grandes e naus de todo o porte. Ao mar desta ilha 
está um ilhéu, que se chama Jorge Grego .. Esta Ilha Grande ~stá 
em vinte e tres graus, a qual tem sete ou 01to léguas de compndo, 
cuja terra é muito boa, toda cheia de arvoredo, com águas boas 
para engenhos. Quem vero do mar em fora parece-lhe esta ilha 
cabo de terra firme, por estar chegado a terra. 

u 
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. Esta !lha se deu de sesroaria a uro. desembargador que é fale
c1do, e nao a povoou, sendo ela tanto para se fazer muita conta 
dela; na qua_l há muito boro porto para surgirem navíos. De
fronte .desta dha, na poi:tta dela da banda de loeste está a Angra 
dos Re1s; e co~re-se e!ta hnha leste-oeste; e quem navegar por entre 
ela_ e aterra fume nao tem que recear, porque tudo é limpo e sem 
ba1xo nenhum. Da ponta da Ilha Grande ao morro de Caru~u 
sao nove. léguas, o qual morro está em vinte e tres graus e um 
quarto e tem um ilhéu na ponta, e entre ela e a Ilha Grande na 
enseada junto a terra firme, tero duas ou tres ilhetas de arvor~do. 
Do morro de Curu~u a Ilha das Couves sao quatro léguas, a qual 
está chegada a terra; da Ilha das Couves ao porto dos Porcos sao 
duas léguas, o qual porto é muito bom, e tem defronte uroa ilha 
do mesmo nome. Do Pórto dos Porcos a ilha de Sao Sebastiao sao 
cinco. léguas, a qua] está em vinte e quatro degraus, e tem cinco 
ou seis léguas de co~prido, cuja terra é boa para se poder povoar. 
~ para boa navega~ao há de se navegar entre esta ilha e a terra 
firme, mas acostar antes a banda da ilha, por ter mais fundo. 

Ao sudoeste desta ilha está outra ílha, que se chama dos 
Alcatr~zes, a qua) tem tres picos de pedra, e uro deles muíto mais 
compndo que os outros. Por dentro desta ilha de Sao Sebastíao 
daí a tres léguas ao sudoeste dela estao duas ilhetas: urna se diz 
da Vitória, e a outra, dos Búzios. Da ilha de S~o Sebastiao ao 
Monte do Trigo sao quatro léguas; do Monte do Trigo a barra 
de Sao Vicente sao quatro léguas. E corre-se esta costa da Ilha 
Grande até Sao Vicente lés-nordeste e oés-sudoeste. 

, 
C A P I T U L O LVIII 

Em que se declara quem é o gentío tamoio 
de que tanto falamos. 

~inda 9ue pare~a ser já fora do seu lugar tratar aqui do 
genuo tamo10, nao lhe cabia outro, por a costa da terra que eles 
senhorearam passar .alé~ do Río de Janeiro até Angra dos Reis, 
pelo que~ nao pod1a dizer deles ero outra parte roais acomodada. 
Este~ tamo1os, ~o tempo que os portugueses descobriram esta pro
vincia do Brasil, senhoreavam a costa dele desde o rio do cabo de 
Sao Tomé _até a Angra dos. Reis; do qua] limite foraro lan~dos 
para ? sertao, onde agora v1vem. Este gentio é grande de corpo 
e mu1to robusto, sao valentes homens e mui belicosos, e contrá-
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ríos de todo o gentío senao dos .tupinambás, de quem se !azem 
parentes, cuja fala se parece mu1to um~ com_ a outra, e tem as 
mesmas gentilidades, vida e costumes, e ~ao amtgos uns dos _outros. 
Sao estes tamoios muí inimigos dos go1tacases, de q~em Já fala
mos, com quem partem, segundo já fica dito, e cad~ dia. se matam 
e cornero uns aos outros. Por esta outra parte de Sao Vicente par
tem com os guaianases, com quem também tem contínua guerra, 
sem se perdoarem. Pelejam estes índios com arcos e flecha~, no 
que sao muito destros, e grandes ca~dores e pescadores .de lu~ha, 
e grandes mergulhadores, e a flecha ~atam tamb~m mu1to pe1xe, 
de que se aproveitavam quand~ nao t

1

1nham anzó1s. As ~uas c~as 
sao mais fortes que as dos tup1nambas e do outro genuo, e ~em 
as suas aldeias mui fortificadas com gra?~es cerca~ de madeua. 
Sao havidos estes tamoios por grandes musiros e bailadore~ entre 
todo 0 gentío, os quais sao grandes componedo:es de cantigas de 
improviso, pelo que sao mui estimados do genuo, por onde quer 
que vao. Trazem os bei<;os furados e neles urnas pontas de osso 
compridas com uma cabe~a como prego, ~que metem esta p~n~ 
ta, e para que nao caia a tal cabe~a lhe f1ca de dentro ---:do be1~0 
por onde a metem. Costumam ma1s em suas festas enfe1tarem-se 
com capas e carapu<;as de penas de cores de pássaros. Com este 
gentío tiveram grande entrada ~ franceses! de quem fora~ bem 
recebidos no Cabo Frio e no R10 de J ane1ro, onde os d:1xaram 
fortificar e viver até que o governador Me1n. de Sá os fo1 .lan~ar 
fora; e depois Antonio Salema, no Cabo Fn~. N~stes. do1s nos 
costumavam os franceses resgatar cada ano mil .qu1nta1s de pau
brasil, aonde carregavam muitas naus, que traz1am para Fran<;a. 

' C A P 1 T U L O LIX 

Em que se declara a barra e povotJfóeS da 
capitania de Sáo Vicente. 

Está o rio e barra de Sao Vicente em altura de vinte e 
quatro graus e meio, o qual rio tem a boca grande e muito aberta, 
onde se diz a barra de Estevao da Costa. E quem vem do mar 
em fora para conhecer a barra, ve~á sobre ela urna ilh~ :om um 
monte, da feü;ao de moela de gahnha, com t~es _mam1loes. Por 
esta barra entram naus de todo o porte, as qua1s ficam dentro do 
rio mui seguras de todo o tempo, pelo q1:1al entra a maré cerc~ndo 
a terra de maneira que fica em ilha mu1to chegada a terra flnne, 

l 

( 
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e faz este brat;o do rio muitas voltas. Na pon ta desta barra, da 
banda de leste, está a vila de Nossa Senhora da Concei<;ao; e 
desta ponta a outra, que se diz de Estevao da Costa, se estende 
a barra de Sao Vicente; e entrando por este rio acima está a 
terra toda povoada de uma banda e da outra de fazendas mui 
frescas; e antes que cheguem a vila estáo os engenhos dos Esquertes 
de Frandes e o de José Adorno; e no rio está urna ilheta, além 
da qual, a mao direita, está a vila de Sao Vicente, que é a cabet;a 
desta capitanía. Pelo sertáo desta capitanía nove léguas está a 
vila de Sao Paulo, onde geralmente se diz '"o campo", na qual 
vila está um mosteiro dos padres da companhia, e de redor dela 
quatro ou cinco léguas estao quatro aldcias de índios forros crh
táos, que os padres doutrinam; e servem-se dcsta vila para o mar 
pelo ~steiro d~ Ramalho. Tem vila mais dois . ou tr~s engenhos 
pe a~ucar na ilha e terra firme: mas todos fazem pouco a~ócar, 
por nao irem lá navíos que o tragam. E aparta-se esta capitanla 
de Sao Vicente, de Martim Afonso de Sousa, com a de Santo 
Amaro, de seu irmao Pedro Lopes, pelo esteiro da vila de Santos, 
donde se come~a a capitania da vila de Santo Amaro. 

, 
CAP 1 TUL O LX 

Em que se declara cuja é a capitania de Sáo 
Vicente. 

Parece que é necessário, antes de passar mais adiante, decla
rar cuja é a capitania de Sao Vicente, e quem foi o povoador dela, 
da qual fez el-rei D. Joao 111 de Portugal merce a Martim 
Afonso de Sousa, cuja fidalguia e esfor~o é tao notório a todos, 
que. é escusado bulir, neste lugar, nisso, e os que dele nao sabem 
mu1to vejam os livros da 1ndia, e verao os feítos maravilhosos q:ue 
nela acabou, sendo capitao-mor do mar e depois governador. 
Sendo este fidalgo mancebo, desejoso de cometer grandes emp1e
sas, aceitou esta capitanía com dncoenta léguas da costa, como as 
de que já fizemos ¡nen<;ao, a qual determinou de ir povoar em 
pessoa, para o que fez prestes urna frota de navíos, que proveu 
de mantfmentos e munit;óes de guerra como convinha; na qual 
embarcou muitos moradores casados que o acompanharam, com 
o~ quais se partiu do porto de Lisboa, donde come~ou a fazer sua 
v1agem, e com próspero tempo chegou a esta província do Brasil, 
e no cabo da sua capitarüe\ tQWQU porto no rio que se agora 
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chama de Sao Vicente, onde se fortificou e assentou a primeira 
vila, que se diz do mesmo nome do rio, que fez cabeVt da capita
nia. E esta vila foi povoada de muita e honrada gente que nesta 
armada foi, a qual assentou numa ilha, donde lanc;ou os guaiana
ses, que é o gentío que a possuía e senhoreava aquela costa até 
contestarem com os tamoios; a qual vila floresceu muito nestes 
primeiros anos, por ela ser a primeira em que se fez ac;úcar na 
costa do Brasil, donde se as outras capitanías proveram de canas
de-ac;úcar para plantarem, e de vacas para criarem e ainda agora 
floresce e tem em si um honrado mosteiro de padres da com
panhia, e alguns engenhos de ac;úcar, como fica <lito. Coro o 
gentio teve Martim Afonso pouco trabalho, por ser pouco beli
coso e fácil de contentar, e como fez pazes coro ele, e acabou de 
fortificar a vila de Sao Vicente e a da Conceic;ao, se em~arcou 
em certos navios que tinha, e foi correndo a costa descobrindo-a, 
e os rios dela até chegar ao Rio da Prata, pelo qtial navegou 
muitos dias com muito trabalho, aonde perdeu alguns dos navios 
pelos baixos do mesmo Rio, em que se lhe afogou alguma gente, 
donde se tornou a recolher para a capitanía, que acabou de for
tificar como pode. E deixando nela quem a governasse e defen
desse, se veio para Portugal chamado de Sua Alteza, que se houve 
por servido dele naquelas partes, e o mandou para as da india. 
E depois de a governar se veio para estes reinos que tambrm 
ajudou a governar com el-rei D. Joao, que o fez do seu Conselho 
de Estado; e o mesmo fez reinando el-rei D. Sebastiao, no tempo 
em que governava a rainha D. Catarina, sua avó e depois o car
deal D. Henrique, para o que tinha todas as partes convenientes. 
Nestes felizes anos de Martim Afonso favoreceu muito esta sua 
capitanía com navios e gente que a ela mandava, e deu ordem 
com que roercadores poderosos fossem e mandassem a ela fazer 
engenhos de ac;úcar e grandes fazendas, como tero até hoje em dia, 
do que já fizemos menc;ao. 

Tero este rio de Sao Vicente grande comandante para se for
tificar e defender, ao que é necessário acudir coro brevidade, por 
ser mui importante esta fortificac;ao ao servic;o de Sua Majestade, 
porque, se se apoderarem dela os inimigos, serao maus de lanc;ar 
fora, pelo cómodo que tem na· mesma terra, para se fortificarem 
nela e defenderem de quem os quiser lanc;ar fora. Por morte de 
Martiro Afonso herdou esta capitanía seu filho primogenito, Pero 
Lopes de Sousa, por cujo falecimento a herdou seu filho Lopo 
de Sousa. 

} 
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, 
C A P 1 T U L O LXI 

Em que se declara a capitania de Santo 
Amaro, e quem a povoou. 

Está tao mística a capitanía de Sao Vicente com a de Santo 
Amaro, que, se nao foram de dois irmaos, amassaram-se muito 
mal os moradores delas, as quais iremos dividindo como puder
roos. Indo pelo Rio de Sao Vicen,te acima, ·antes que cheguem 
a ilha que nele está, a mao direita dele, está a boca do esteiro e 
perto da vila de Santos, por onde entra a roaré, cercando esta 
terra até se juntar com estoutro esteiro de Sao Vicente; e en
trando por este esteiro de Santos, a mao esquerda dt!le está si
tuada a vila do mesmo nome, a qual fica tarobém em ilha cer
cada de água toda, que se navega com barcos, e lhe dá jurisdi~ao 
da capitania de Santo Amaro; e tornando a ponta de Estevao da 
Costa, que está na boca da barra de Sao Vicente, dela a tres léguas 
ao longo da costa está a vila de Santo Amaro, junto da qual 
está o engenho de Francisco de Barros. De Santo Amaro fez 
Pero Lopes de Sousa cabeVt desta capitanía. Desta vila de Santo 
Amaro a barra de Bertioga sao duas léguas, onde está um forte 
coro artilharia e borobardeiros, que se chama de Sao Filipe, por 
esta. barra entra a maré cercando esta terra até se juntar com o 
esteuo de Santos, por onde fica Santo Amaro também em ilha, 
e da ponta onde está esta fortaleza, estao no rio duas ilhetas. 
Defronte da fortaleza de Sao Filipe faz urna ponta muito chegada 
a estoutra, onde está outra torre com bombardeiros e artilharia, 
que se diz de Sao Tiago, e por entre urna e outra podem entrar 
?aus g_randes por ter fundo para ÍSSO, se destas fortalezas lho nao 
1roped1rem; e passando destas torres pelo esteiro acima da banda 
da terra. firme estao· os ríos seguintes, que estao povoados com 
engenh~s e outras fazendas, os quais se vem meter aqui no sal
ga~o: rto dos Lagartos, o Piraque, o de Sao Joao, o de Sao 
Miguel, o da Trindade, o das Cobras, o do engenho de Paulo 
de .P:oen~a. o ~io dos Frades, onde está o engenho de Domingos 
Lettao, que é Já da capitanía de Sao Vicent~, o de Santo Amaro, 
o do engenho de Antonio do Vale, o de Manoel de Oliveira con
cluindo, é marco entre a capitanía de Sao Vicente e a de Santo 
Amaro o esteiro de Santos . 

. At~~s fica dito como Pero Lopes de Sousa nao quis tomar 
as c1nquenta légu.as de costa de que lhe el-rei fez merce todas 
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juntas, e de que tomou metade, coro ltamaracá e a outra em 
Santo Amaro, de que agora tratamos. Esta capitania foi povoar 
em pessoa este fidalgo, e fez para o poder fazer urna frota de na
vios em q4e se embarcou com muitos moradores, com os quais 
partiu do porto de Lisboa e se foi a provincia do Brasil, por onde 
levava sua derrota, e foi tomar porto no de Sao Vicente, donde se 
negociou e fez as povoa~5es e fortalezas acima ditas, no que passou 
grandes trabalhos e gastou muitos mil cruzados, a qual agora 
possui urna sua neta, por nao ficar dele herdeiro varao a quem 
eJa com a de ltamaracá houvesse de vir. 

' C A P I T l) L O LXII 

Ern que se declara parte da fertilidade da 
terra de Sáo Vicente. 

Nestas capitanias de Sao Vicente e Santo Amaro sao os ares 
frios e temperados, como na Espanha, cuja terra é mui sadia e 
de frescas e delgadas águas, em as quais se dá o a~úcar muito bem, 
e se dá trigo e cevada, do que se nao usa ria terra por os man
timentos dela serem muito bons e facilíssimos de granjear, de que 
os moradores sao mui abastados e de m'uito pescado e marisco, 
onde se dáo tamanhas ostras que tem a casca maior que um 
palmo, e algumas muito fa~anhosas. Do trigo usam somente para 
fazerem hóstias e alguns mimos. Tem esta capitania muita ca~a 
de porcos e veados, e outras muitas alimárias e aves, e criam-se 
aquí tantos porcos e tamanhos, que os esfolam para faze rem botas 
e couros de cadeiras, o que acham os moradores destas capitanías 
mais proveitosos e melhor que de couro das vacas, de que nestas 
capitanías há muita quantidade por se na terra darem melhor 
que na Espanha, onde as carnes sao muito gordas e gastosas, e 
fazem vantagem as das outras capitanías, por a terra ser mais 
fria. 

Dáo-se nesta terra todas as frutas de espinho que tem Es
panha, as quais a formiga nao faz nojo, nem a outra coisa, por 
se nao criar na terra como nas outras capitanías; dao-se nestas 
capitanias uyas, figos, romas, mac:;as e marmelos, em muita quanti
dade, e os moradores da vila de Sao Paulo tem já muitas vinhas; e 
há homens nela que colhem já duas pipas de vinho por ano, e por 
causa das plantas é muito verde, e para se nao avinagrar lhe dao 
urna fervura no fogo; e também há já nesta terra algumas oli-
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veiras, que dáo fruto, e muitas rosas, e os marmelos sao tantos 
que os fazem de co.nserva, e tanta marmelada que a levam a 
vender por as outras capitanías. E nao há dúvida se nao que há 
nestas capitanías outra fruta melhor que é a prata, o que se nao 
acaba de descobrir, por nao ir aterra quem a saiba tirar das minas 
e fundir. · 

' C A P 1 T U L O LXIII 

Que trata de queni sáo os guaianases e de 
seus costumes. 

Já fica dito como os tamoios sao fronteiros de outro gentío, 
que se chamam os guaianases, os quais tem sua demarca~ao ao 
longo da costa por Angra dos Reis, e daí até o rio de Cananéia, 
onde ficam vizinhando com outra casta de gentios, que se chama 
os carijós. Estes guaianases tem contfnuamente guerra com os 
tamoios, de urna banda, e coro os carijós da outra, e matam-se 
uns aos outros -cruelmente; nao sao os guaianases maliciosos, nem 
refalsados, antes simples e bem acondicionados, e fadlimos de 
crer em qualquer coisa. É gente de pouco trabalho, muito molar, 
nao usam entre si lavoura, vivem de cayi que matam e peixe que 
tomam nos rios, e das frutas 1Silvestres que o mato dá; sao grandes 
flecheiros e inimigos de carne humana. Nao matam aos que cati
vam, mas aceitam-nos por seus escravos; se encontr.am com gente 
branca, nao fazem nenhum dano, antes boa companhia, e quem 
acerta de ter um escravo guaianás nao espera déle nenhum ser
vi~o, porque é gente folgaza de natureza e nao sabe trabalhar. 
Nao costuma este gentio fazer guerra a seus contrários, fora dos 
seus limites, nem os vao buscar nas suas vivendas, porque nao 
sabem pelejar entre o mato, senao no campo aonde vivem, e se 
def.endem rom seus a-reos e flechas dos tamoios, q uando lhe vem 
fazer guerra, com quem pelejam no campo mui valentemente e 
as flechadas, as quais sabem empregar tao bem como os seus 
contrários. Nao vive este gentio em aldeias com casas arrumadas, 
como os tamoios seus vizinhos, mas e1n covas pelo campo, debaixo 
do chao, onde tem fogo de noite e de dia e fazem suas camas de 
rama e peles de alimárias que matam. A Iinguagem <leste gentio 
é diferente da de seus vizinhos, mas entendem-se com os cariiós; 
sao na cor e propor~ao do corpo como os tamoios, e tero multas 
gentilidades, como o mais gentio da rosta. 

~ 
" 
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, 
C A P 1 T U L O LXIV 

Em qtre se declara a costa do no de Santo 
Amaro até a Cananéia. 

Atrás fica <lito como se divide a capitanía de Sao Vicente 
da de Santo Amaro pelo esteiro de Santos, e como a vila de Santo 
Amaro é cabe<;a. desta capitanía, da qual o rio da Cananéia sao 
vinte e cinco léguas ou trinta, antes da qual se acaba a capitania 
de Santo Amaro, e corre-se esta costa de Santo Amaro até a Cana
néia nordeste-sudoeste, e toma da quarta do leste-oeste, a qual 
terra é toda boa para se poder aproveitar, e tem muítos riachos, 
que se vem meter no mar, entre os quais é um que está onze 
léguas, antes que cheguem a Cananéia, a qual fa~ na boca uma 
enseada, que tem urna ilha junto ao rio, que se diz a ilha Branca. 
Este rio da Cananéia está vinte e cinco graus e meio, no qual rio 
entrara navíos da costa, e se navega por éle acima algumas léguas, 
e é muito capaz para se poder povoar, e para se fazer muita conta 
dele, por ser mui abastado de pescad~ e marisco, e por ter muita 
ca~a, cuja terra é muito fértil, na qual se dao muitos man timen tos 
dos natura.is, e se dará tudo o que lhe

1 
plantam, toda a cria~ao 

de gado que lhe lan~rem, por ter grande cómodo para isso. Tem 
o rio da Cananéia na boca urna abra grande, no meio da qual, 
bem defronte do rio, tem urna ilha, e nesta abra está grande porto 
e abrigada para os navíos, onde podem estar seguras · naus de 
todo o porte, porque tem fundo para isso. 

I 

C A P 1 T U L O LXV 

Em qtre se declara a costa da Cananéia até 
o rio de Siío Francisco. 

Do rio da Cananéia até o cabo do Padrao sao cinco léguas, 
junto do qual está urna ilheta chegada a terra e chama-se t:Ste 
cabo do Padrao, por aqui se assentar um pelos primeiros desco
bridores desta costa. Do cabo do Padrao ao rio. de.Santo Antonio 
sao oito léguas, o qual está em vinte graus esfor~ados e dois ter~os. 
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Neste río entrara barcos da costa a vontade. Do rio de Santo 
Antonio ao Alagado sao cinco léguas, e entre um e outra está 
urna ilheta chegada a terra. 

Do rio Alagado ao de Sao Francisco sao cinco léguas, o qual 
está em vinte seis graus e dois ten;os e tem na bJca tres ilhéus. 
Neste rio entrara navíos da costa, onde estao seguros de todo o 
tempo; chama-se este rio de Sao Francisco, porque afirmara os 
povoadores da capitania de Sao Vicente que se informaram do 
gentio donde vinha este rio que entra no mar desta costa, e que 
lhe afirmaram ser um bra<;o do Pará, a que os portugueses 
chamara de Sao Francisco, que é o que já dissemos, o que nao 
parece possível, segundo o lugar onde se vai meter no mar tao 
distant~ <leste. Por este rio entra 'a maré muito, por onde se 
navega barcos com barcos, no qual se metem muitas ribeiras. 
Este rio tem grandes pescarías e muito marisco, e a terra ao 
longo tem mui ta ca<;a, e grande cómodo para se poder povoar, 
por ser muito fértil, e dará tudo o que lhe plantarem. A terra 
deste rio é alta e fragosa e povoada de gentío carijó. 

Corre-se esta costa da Cananéia até o rio de Sao Francisco 
nordeste-sudoeste, e todas estas ilhas que estao por ela, as que 
estao a boca do rio de Sao Francisco tem bom porte e surgidouro 
para os navíos ancorarem. 

, 
C A P 1 T U L O LXVI 

Em que se declara a costa do rio de Siío 
Francisco até a de ]umirim ou 1 tapucunt. 

Do rio de Sao Francisco ao dos Dragos sao cinco légua:s, 
pelo qual entrara caraveloes, e tem na boca tres ilhéus. Do rio 
dos Dragos a baía das Seis Ilhas sao cinco léguas; e dessa baía 
ao rio ltapucuru sao quatro léguas, o qual está em vinte e oito 
graus escassos; e corre-se a costa do ltapucuru até o rio de Sao 
Fran.c~sco norte-sul. Este rio acima <lito, a que outros chamara 
Jum1nm, tem a boca grande e ao mar dele tres ilhetas, pela qual 
entrara caravelóes; e corre-se por ele acima leste-oeste, pelo qual 
entra a maré muito, onde há boas pescarías e muito marisco. A 
terra <leste rio é alta e fragosa, e tem mais arvoredos que a terra 
atrás, especialmente águas vertentes ao mar. A terra do sertao é 
de campinas, con10 a da Espanha, e urna e outra é muito fértil e 
abastada de ca~a e 1nuito acomodada para se poder povoar, por
que se navega muito espa~o por ela acima. 
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~ Este rio está povoado de carijós, contrários dos guaianases, 
de que falamos .. Já ésses carijós estao de paz com os portugueses, 
que vivem na capitania de Sao Vicente e Santo Amaro, os quais 
vem por mar resgatar com eles neste rio, onde se contratam, sem 
entre uns e outros haver desaven~a alguma. 

' C A P I T U L O LXVII 

Em que se declara a terra que há de lta
tmcuru até o rio dos Patos. 

Do rio de Itapucuru até o rio dos Patos sao quatro léguas, 
o qual está em vinte e oito graus. Este rio é muito grande, cuja 
bue.a se serra com a ilha de Santa Catarina, por onde entrara os 
navios da costa, e a maré muito espa~o. por onde se navega. 
Metem-se neste rio muitas ribeiras que vem do sertao; o qual é 
muito acomodado para se poder povoar, por a terra ser muito 
fértil para tudo que lhe plantarem, a qual tem muita ca~a de 
".eados, de porcos e de muitas aves, e o rio é mui provido de ma
risco, e tem grandes pescarias até onde póssuem a terra os carijós, 
daqui por <liante é a vivenda dos tapuias, e está por marco uns 
e outros este rio dos Patos. 

A boca deste rio está situada a ilha de Santa Catarina, que 
vai fazendo abrigo a terra até junto de ltapucuru, que fica a 
maneira de enseada. Tem esta ilha de comprido oito léguas, e 
corre-se norte-sul, a qual da banda do mar nenhum surgidouro 
tem, salvo um ilhéu, que está na ponta do sul, e outro que tem 
na ponta do norte; a qual ilha é coberta de grande arvoredo, e 
tem muitas ribeiras de água dentro e tem grande comodidade 
para se poder povoar, por ser a terra grossa muito boa e ter gran
des portos, em que se podem estar seguras de todo o tempo muitas 
naus. Mostra esta ilha urna baía grande, que vai por detrás, ·entre 
ela e a terra firme, onde há grande surgidouro e abrigada para 
naus de todo porte; nesta enseada que se faz da ilha para terra 
firme estao muitas ilhetas; está esta boca e ponta' da ilha da 
banda do norte em vinte e oito graus de altura. 
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, 
C A P I T U L O LXVIII 

Em que se declara parte dos costumes dos .. , 
CaNJOS. 

Atrás fica dito como os cari jós sao contrários dos guaianases, 
e como se matam uns aos outros; agora cabe aqui dizer deles o 
que s~ pode alcan~ar e ~aber de sua ~ida e costumes. Este gentío 
possu1 esta costa <leste no da Canané1a, onde parte, com os guaia
na.;es, na qual se fazem uns aos outros mui contínua e cruel 
gurerra, p~lejando com arcos e flechas, que os carijós sabem tao 
bem. mane1ar como. seus vizinhos e contrários. Este gentio é do
n:éstico, pouco belicoso, de boa razao; segundo seu costume, 
nao c~me carne humana, nem mata homens brancos que com 
eles vao resgatar, sustentam-se de ca~a e peixe que matam, e de 
suas lav?uras que. f~ze~, ond~ plantam mandioca e legumes como 
os tamo1os e tup1n1qu1ns. V1vem estes índios em casas bem co
bertas e tapadas com cascas de árvores, por amor do frio que há 
n.aquelas partes. Esta gente é de bom corpo, cuja linguagem é 
diferente da de seus vizinhos, fazem suas brigas com contrários 
e!° campo descoberto, especialmente comos guaianases, com quem 
tem suas entradas de guerra; e como os desbaratados se acolhem 
ao ~ato se tem por seguros, porque nem uns nem outros sabem 
pele1ar . por entre ele. Costuma este gentío no inverno lan~ar 
sobre s1 urnas peles da ca~a que matam, urna por diante, outra 
por detrás; tem mais muitas gentilidades, manhas e costumes, 
como os tupinambás, em cujo título se contam mui particular
mente. 

, 
C A P I T U L O LXIX 

Em que se declara a costa do rio dos Patos 
até o da Alagoa. 

Do río dos Patos ao rio de D. Rodrigo sao oito léguas; e 
corre-se a costa norte-sul, até onde a terra é algum tanto alta, o 
qual porto está em vinte e oito graus e um quarto. E·sse porto 
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está no cabo da ilha de Santa Catarina, o qua! está numa b'aía que 
a terra faz para dentro, onde há grande abrigada e surgidouro 
para os navíos estarem seguros de todos os ventos, ti·rado o nor
deste, que cursa no verao e venta igual, coro o qual se nao encrespa 
o mar. Do porto de D. Rodrigo ao porto e rio da Lagoa, sao 
treze léguas, o qual nome tomou por o porto ser urna calheta 
grande e redonda e fechada na boca, que parece a lagoa, onde 
também entrara navios da costa e estao mui seguros. Do rio dos 
Patos até aquí é esta terra a vista do mar sem mato, mas está 
vestida de erva verde, como a Espanha, onde se dao muito bem 
todos os frutos que lhe plantara; na qual se dará maravilhosa
mente a cria~ao das vacas e todo o mais gado que lhe lant;arem, 
por ser a terra fria e ter muitas águas para . o gado beber. Essa 
terra é possuída dos tapuias, ainda que vivero algum tanto afas
tados do mar, por ser a terra desabrigada dos ventos; mas o porto 
de D. Rodrigo é suficiente para se poder povoar, pela fertilidade 
da terra e pela comodidade que tero ao longo do mar de pescarías 
e muito marisco e por a terra ter muita ca~a. E o Porto da 
Alagoa, coro que concluímos este capítulo, tem ilheu junto da 
boca da barra. 

' C A P 1 T U L O LXX 

Em que se declara a costa do pmto da Alagoa 
até o rio de Martim Afonso. 

Do porto da Alagoa ao porto e río de Martim Afonso sao 
vinte e duas léguas, as quais se correm pela costa nordeste-sudoeste 
e toma da quarta de norte-sul. Este rio está ero trinta graus e 
um quarto; e· chama-se de l\fartim Afonso por ele o descobrir, 
quando andou correndo esta costa de Sao Vicente até o rio da 
Prata. Este rio tem muito boro porto de fora para navios grandes 
e dentro para os da costa, cuja terra é baixa e da qualidade da de 
trás. Tem este río duas léguas ao mar urna ilha aonde há bom 
porto e abrigada para surgirem navios de todo o parto; entra a 
maré por este rio muito, aonde há muito marisco, cuja terra é de· 
campínas que estao sempre cheias de erva verde coro algumas 
reboleiras de mato, onde se dará tudo o que lhe plantarem, e se 
criará todo o gado que lhe lan~arem; por ser terra fria e ter 
muitas águas de alagoa, e ribeiras para o gado poder beber, pelo 
que este rio se pode povoar, onde os moradores que nele viverem 
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estarao mui descansados, o qual é povoado de tapuias como a 
mais terra atrás. Entre o porto da Alagoa e de Martim Afonso 
está o porto que se diz de Santa Maria e o que se diz da Terra 
Alta, e num e noutro podem surgir os caraveloes da costa. 

' C A P 1 T U L O LXXI 

Em que se declara a costa do rio de Martim 
Afonso até o porto de Sáo Pedro. 

Do río de Martim Afonso a baía dos arrecifes sao dez léguas 
e da baía ao rio do porto de Sao Pedro sao quinze léguas, o qual 
rio está ero altura de trinta e uro graus e meio, cuja costa se corre 
nordeste-sudoeste; da banda do sudoeste <leste porto de Sao Pedro 
se faz urna ponta de areia, que boja ao mar légua e meia. Neste 
porto há uro boro surgidouro e abrigada para os navíos entrarem 
seguros sobre amarra, no qual se vero meter no salgado um rio 
de água doce. · 

Esta terra é muito baixa e nao se ve de mar em fora senao 
de muito perto, e toda é de campos cobertos de erva verde, muíto 
boa para manten~a de cria~ao de gado vacum e de toda a sorte, 
por onde há muitas lagoas e ribeiras de água para o gado beber. E 
tero esta terra algumas reboleíras de mato a vista urnas das outras 
onde há .mui~a ca~a de veados que andam em bandos, e muitas 
ou~r~s ahmánas e aves, e ao longo da costa há grandes pescarias 
e s1t10~ acomodados para povoa~oes coro seus portos, onde entram 
car.avel5es, e~ a qual se darao todos os frutos que lhe plantarem, 
ass1m natura1s como de-Espanha; e dos mantimentos de terra se 
aproveita o gentío tapuia, ero suas ro~as e lavouras, que fazem 
afastadas do mar tres ou quatro léguas, por estarem lá mais abri
gados ~os ventos do mar, que cursara no inverno, onde ao longo 
dele nao tem nenhum abngo, o porque lhe fica a lenha muito 
longe. 
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' C A P 1 T U L O LXXII 

Em que se conta como corr~ a costa do rio 
de Siio Pedro até o cabo de Santa Maria. 

Do porto de Sao Pedro ao cabo de Santa Maria sao quarenta 
e duas léguas, as quais se correm pela costa nordeste-sudoeste, o 
qual está em trinta e quatro graus; e tem, da banda do sueste, 
duas léguas ao mar, tres ilhéus altos, que se dizem, "os Castilhos'', 
entre os quais e a terra firme há boa abrigada e surgidouro para 
naus de tcxlo o porte. . 

Toda esta terra é baixa, sem arvoredo; mas cheia de erva 
verde em todo o ano, há partes que tem algumas reboleiras de 
mato; a erva <lestes campos é muito boa para cria~ao de gado de 
toda sorte, onde se dará muito bem por ser a terra muito tempe
rada no inverno, e no verao lavada de bons ares frescos e sadios, 
pela qual há muitas águas frescas para os gados beberem, assim 
de lagoas como de ribeira, onde se darao todos os frutos de Espa
nha muito bem, como em Sao Vicente, e pelo Rio da Prata acima 
das povoat;oes de castelhanos, onde se dá tanto trigo, que acon
teceu o ano de 83 vir ao Rio de J aneirb urna das naus em que 
passou D. Alonso, vice-rei da provincia de Chile, que desembarcou 
em Buenos Aires, a qual carregou neste porto de trigo, que se 
vendeu no Rio de Janeiro a tres reales a fanega, o qual se dará 
muito bem do Rio de J aneiro por <liante, donde se pode prover 
toda a costa do Brasil. 

Esta costa desde o rio dos Patos até a boca do rio da Prata 
é povoada de tapuias, gente doméstica e bem acondicionada, que 
nao come carne humana nem faz mal a gente branca que os comu
nica, como sao os m~radores da capitanía de Sao Vicente, que vao 
em caravelóes resgatar por esta costa coro este gentío alguns escra
vos, céra da terra, porcos, galinhas e outras coisas, coro quem nao 
tem nunca desaven~a; e porque a terra é muito rasa e descoberta 
aos ventas, e nao tem matos nem abrigadas, nao vivero estes 
tapuias ao longo do mar e tem suas povoa~oes afastadas para o 
sertáo, ao abrigo da terra, e vem pescar e mariscar pela costa. 

Nao tratamos aqui da vida e costumes <leste gentío, porque 
se declara ao <liante do título dos tapuias, que vivem no sertáo 
da Bahia, e ainda que vivam tao afastados <lestes, sao todos uns 
e tem quase ·urna vida e costumes. 
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' C A P 1 T U L O LXXIII 

Em que se declara a costa do cabo de Santa 
Maria até a boca do rio da Prata. 

Do cabo de Santa Maria a ilha dos Lobos sao quinze léguas, 
cuja costa se corre nor-nordeste, su-sudoeste a qual está em trinta 
e quatro graus e dois ter~os, cuja terra firme faz defronte da 
ilha, a maneira de ponta. Entre esta ponta e a ilha há boa abri
gada e porto para navio. Desta ponta se vai recolhendo a terra 
para dentro até outra ponta, que esta outra ilha, que se diz das 
Flores, que está légua e meia afastada desta ponta, que se chama 
do Arrecife, pelo haver daí para dentro até o Monte de Santo 
Ovídio, está na boca de um rio que se vem meter aqui no salgado. 

Desta ponta da ilha dos Lobos, que está na boca do rio da 
Prata, a outra banda do rio, que se diz a ponta de Santo Antonio, 
sao trinta e quatro léguas. Está o meio da boca do rio da Prata 
em trinta e cinco graus e dois ter~os; e ao mar quarenta léguas, 
bem em direito desta boca do río está um ilhéu, cercado de 
baixos em redor dele, obra de duas léguas, onde se chama os 
Baixos de Castelhano, porque aqui se perdeu urna nau sua, o 
qual ilhéu está na mesma altura de trin ta e cinco graus e do is 
ter~os. 

A terra junto da boca <leste rio ~ da qualidade da outra 
terra do cabo de Santa lVIaria, onde se dará também grandemente 
o gado vacum e tudo o mais que lhe lan~arem. 

Deste rio da Prata, nem d€ sua grandeza nao ternos que 
dizer neste lugar, porque é tao nomeado que se nao pode tratar 
dele sem grandes informa~óes, do muito que se pode dizer dos 
seus recóncavos, ilha, rios que nele se metem, fertilidades da terra 
e povoa~oes que por ele acima tem feíto os castelhanos que esca
param da armada que nele se perdeu há muitos anos, os quais 
~ casa.raro com as indias da terra, de que nesceram grande mul
t~dao de mestit;os, que agora tem povoado muitos lugares, o qual 
no da Prata é povoado muitas léguas por ele acima dos tapuias 
atrás declarados. 



124 Tratado descritivo do Brasil em 15 87 

' C A P 1 T U L O LXXIV 

Em que se declara a terra e costa da ponta 
do rio da Prata da banda do sul até al,ém 
da baía de Sáo Matias. 

A ponta do rio da Prata que se diz de Santo Antonio, que 
está da banda do sul, demora em trinta e seis graus e meio, de
fronte da qual sao baixos urna légua ao mar. Da ponta de Santo 
António ao Cabo Branco sao vinte e duas léguas e fica-lhe em 
meio urna enseada, que se diz de Santa Apolonia, a qual é cheia 
de baixos, e toda a costa de ponta a ponta, urna e duas léguas 
ao mar, sao tudo baixos. Este Cabo Branco está em trinta e 
sete graus e dois ter~os, e corre-se a co3ta nor-nordeste-su-sudoeste. 
Do Cabo Branco ao Cabo das Correntes sao vinte e cinco Iéguas, 
e fica entre um cabo e o outro a Angra das Areias, ao mar da 
qual sete ou oito léguas sao tudo baixos. Este Cabo está em trinta 
e nove graus, cuja costa se corre nor-nordeste-su-sudoeste. Do 
Cabo das Correntes ao Cabo Aparcelado sao oitenta e seis léguas, 
e corre-se a costa de ponta a ponta lés-nordeste e oés-sudoeste, o 
qual Cabo Aparcelado está em quarenta' e um graus, cuja costa 
e che1a de ba1xos, e apartes os tem cinco e seis léguas ao mar; é 
toda de areia e a terra muito baixa, por onde se metem alguns 
esteiros no salgado, onde se podem recolher caravelóes da costa, 
que sao navios de urna só coberta que andam em seis e sete palmos 
de água, deste Cabo Aparcelado se torna a recolher a terra para 
dentro leste-oeste, até a ponta da baía de Sao Matias, que está na 
mesma altura de quarenta e um graus, que seráo vinte e sete 
léguas, e da ponta Aparcelada a quatro léguas em urna enseada 
que fa.z a terra, está urna ilheta, e na ponta desta enseada, da 
banda de loeste, está outra ilha, urna légua do mar. 

Da ponta da baía de Sao Matias até a ponta de terra do 
Marco, sao trinta e oito léguas, cuja costa se · corre norte-sul, a 
qual é toda aparcelada, e antes de chegar a esta ponta do Marco 
está outra ilha. A terra aqui é baixa e pouco· proveitosa. Nesta 
ponta de Marco se acaba a demarca~ao da coroa de Portugal nesta 
costa do Brasil, que está em quarenta e quatro graus pouco mais 
ou menos, segundo a opiniáo do Dr. Pedro N unes, cosmógrafo 
del-rei D. Sebastiáo, que está ero glória, que nesta arte foi ero seu 
tempo o maior hornero de Espanha. 

SEGUNDA PARTE 

MEMORIAL E DECLARA~ÁO 
DAS GRANDEZAS DA BAHIA 
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Memorial e declara~ao das grandezas 
da Bahia de Todos os Santos, 
de sua fertilidade e das notáveis 
partes que tem 

' CAPITULO 1 

Armada de Tomé de Sousa. 

Atrás fica <lito, passando pela Bahía de Todos os Santos, 
que se nao sofría naquele lugar tratar-se das grandezas dela, pois 
nao cabiam ali, o que se faria ao <liante mMi largamente, logo 
depois que se acabasse de correr a costa, com que ternos já con- · 
cluído. Da qual podemos agora tratar e explicar o que se dela 
nao sabe para que venham a noticia de todos os ocultos desta 
ilustre terra, por cu jos merecimentos <leve de ser mais estimada. 
e reverenciada do que agora é, ao que queremos satisfazer com 
singelo estilo, pois o nao ternos grave, mas fundado tudo na 
verdade. 

Como el-rei D. Joao 111 de Portugal soube da morte de Fran
cisco Pereira Coutinho, sabendo já das grandes partes da Bahia, 
da fertilidade da terra, bons ares, maravilhosas águas e da bonda
de dos mantimentos dela, ordenou de a tomar a sua conta para 
a fazer povoar, como meio e corac;ao de toda esta costa, e a ju dar e 
soco1Ter todas as mais capitanías e povoac;5es dela como a mem
bros seus; e pondo Sua Alteza em efeito esta determinac;ao tao 
acertada, mandou fazer prestes urna armada e prove-la de todo 
o necessário para esta empresa, na qual mandou embarcar Tomé 
de Sousa do seu conselho e o elegeu para edificar esta nova ci
dade, de que o fez capitao e governador-geral de todo o Estado 
do Brasil; ao qual deu grande alc;ada e podéres em seu regimento, 
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com que quebrou as doa~óes aos capitaes proprietários, por terem 
demasiada al~ada, assim no crime como no cível; de que des se 
agravaram a Sua Alteza, que no caso os nao proveu, entendendo 
convir a si e a seu servi~o. E como a dita armada estt:ve prestes, 
partiu Tomé de Sousa do porto de Lisboa aos 2 días de fevereiro 
de 1549 anos; e levando próspero vento chegou a Bahía de Todos 
os Santos, para onde levava sua derrota, aos vinte e nove dias de 
mar~o do dito ano, e desembarcou no púrto de _Vila Velha, püvoa
~ao que Francisco Pereira edificou, onde pos mil homens, convém 
a saber: seiscentos soldados e quatrocentos degradados e alguns 
moradores casados, que consigo levou, e outros criados del-rei, que 
iam providos de cargos, que pelo tempo em <liante serviram. 

' CAPITULO 11 

Em que se contém q~m foi Tomé de ·Sousa 
e de suas qualidádes. 

Tomé de Sousa foi um fidalgo honrado, ainda que bastardo, 
hornera avisado, prudente e mui experimentado na guerra de 
Africa e da india, onde se mostrou muí valoroso cavaleiro em 
todos os encontros em que se achou; pelos quais servi~os e grande 
experiencia que tinha, mereceu fiar dele el-rei tamanha empresa 
como esta que lhe encarregou, confiando de seus merecimentos e 
grandes qualidades que daría a conta dela que dele esperava; a 
quem deu por ajudadores ao Dr. Pedro Borges, para com ele 
servir de ouvidor-geral, por o governo da justi~a em ordem em 
todas as capitanías; e a Antonio Cardoso de Barros para também 
ordenar neste Estado o tocante a Fazenda de Sua Alteza, porque 
até entao nao havia ordem numa coisa nem noutra, e cada um 
vivía ao sora da sua vontade. O qual Tomé de Sousa também 
levou em sua companhia padres da Companhia de Jesus, para 
doutrinarem e converterem o gentio na nossa santa fé católica, e 
a outros sacerdotes, para ministrarem os sacramentos nos tempos 
devidos. E no tempo que Tomé de Sousa desembarcou, achou 
na Vila Velha a um Diogo Alvares, de alcunha o Caramuru, 
grande língua dos gentíos, o qual, depois da morte de Francisco 
Pereira, fez pazes com o gentío; e, com elas feítas, se veio dos 
Ilhéus a povoar o assento das casas em que dantes vivía, que era 
afastado da povoa~ao, onde se foflifi cou e recolheu com cinco 
genros que tinha, e outros homens que o acompanharam, dos 
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que escaparam da desventura de Francisco Pereira, os quais, ora 
com armas, ora com boas razóes, se foram defendendo e susten
tando até a chegada de Tomé de Sousa, por cujo mandado Diogo 
Alvares quietou o gentío e o fez dar obediencia ao governador, e 
oferecer-se ao servir; o qual gentío em seu tempo viveu muito 
quieto e recolhido, andando ordinariamente trabalhando na for
tifica~ao da cidade a tr0co do resgate que lhe por isso davam. 

, 

' C A P 1 T U L O 111 

Em que se declara como se edificou a cidade 
do Salvador. 

Como Tomé de Sousa acabou de desembarcar a gente da 
armada e a assentou na Vila Velha, mandou descobrir a baía, 
e que lhe buscassem mais para dentro alguma abrigada melhor 
q1;1e a em que esta~a a armada para a tirarem daquele porto da 
Vila Velha, onde nao estava segura, por ser muito desabrigada; e 
por ~e achar logo o porto e ancoradouro, que agora está defronte 
da c1~ade, mandou passar a frota para lá, por ser muito limpo 
e abrigado; e como teve a armada segura, mandou descobrir a 
tei:a bem, e achou que defronte do mesmo porto era melhor 
sít10 que por ali havia para edificar a cidade, e por respeito do 
pOrto assentou que nao convinha fortificar-se no porto de Vila 
Velha, por defronte desse porto estar urna grande fonte, bem a 
b~rda da água que servia para aguada dos navios e servi~o da 
c1~ade, ~ que pareceu bem a todas as pessoas do conselho que 
~1sso a~1n.aram. E toma.da ~sta resolu~ao, se pos em ordem para 
e~te ed1fk10, fazendo pnmeuo urna cerca muito forte de pau a 
pique, i;>ara os trabalhadores e soldados poderem estar seguros 
do gent10. Como foi acabada, arrumou a cidade dela para den
tro, arruando-a por boa ordem com as casas cobertas de palma, ao 
modo do gentío, nas quais por entretanto se agasalharam os man
cebos e soldados que vieram na armada. E como todos foram 
agasalhados, ordenou de cercar esta cidade de muros de taipa 
grossa, o que fez corn muita brevidade, com dois baluartes ao 
longo do mar e quatro da banda da terra, em cada: um deles 
assento~ muito formosa artilharia que para isso levava, com o 
q_ue a c1dade ficou muito bem fortificada para se segurar do gen
tio; na q~al o governador fundo u logo um colégio dos padres da 
Companh1a, e outras igrejas e grandes casas, para viverem os 
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governadores, casas da camara, cadeia, alfandega, contos, fazen
das, armazéns, e outras oficinas convenientes ao servi~o de 
Sua Alteza. 

' CAP 1 TUL O IV 

Em que se contém como el-rei mandou outra 
armada em favor de Tomé de Sousa. 

Logo no ano seguinte, de 1550, se ordenou outra armada, 
com gente e mantimentos, em socorro desta-Q.Ova cidade, da qual 
foi por capitao Simao aa Gama de Andrade, com o galeao velho 
muito afamado e outros navíos marchantes, na qual foi o hispo 
D. Pedro Fernandes Sardinha, pessoa de muita autoridade, grande 
exemplo e extremado pregador, o qual levou toda a clerezia, 
ornamentos, sinos, pe~as de prata e outras alfaias do. servi~o da 
Igreja, e todo o mais conveniente ao servi~o do culto divino; e 
somou a despesa que se fez no sobredito, e no cabedal que se 
meteu na artilharia, muni~oes de guerra, soldos, mantimentos, 
ordenados dos oficiais, passante de trezentos mil cruzados. 

E logo no ano seguinte, mandou Sua Alteza em fazor desta 
cidade outra armada, e por capitao dela Antonio de Oliveira, com 
outros moradores casados e alguns for~ados, na qual mandou a 
rainha D. Catarina, que está em glória, algumas donzelas de nobre 
gera\aO, das que mandou criar e recolher em Lisboa no mosteiro 
das órfas, as quais encomendou muito ao governador por suas 
cartas, para que as casasse com pessoas principais daquele tempo; 
a quem mandava dar em dote de casamento os oficios do governo 
da fazenda e justi~a, com o que a cidade se foi enobrecendo, e 
com os escravos de Guiné, vacas e éguas que Sua Alteza mandou 
a esta nova cidade, para que se repartissem pelos moradores dela, 
e que pagassem o custo por seus soldos e ordenados, e o que mais 
lhe mandava pagar em mercadorias pelo pre\O que custavam em 
Lisboa, por a esse tempo nao irem a essas partes mercadores, nem 
havia para que, por na terra nao haver ainda em que pudessem 
fazer seus empregados; pelo qual respeito Sua Alteza mandava 
cada ano em socorro dos moradores desta cidade urna armada 
com degredados, ffiO\aS órfiis, e muita fazenda, com o que a foi 
enobrecendo e povoando com muita presteza, do que as mais 
capitanías se foram também ajudando, as quais foram visitadas 
pelo governador e postas na ordem conveniente ao servi~o del-rei, 
e ao bem de sua justi\a e fazenda. 

• 
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. ' 
CAPITULO V 

Em que se trata como' D. Duarte da Costa 
f oi governar o Brasil. 

Como Tomé de Sousa acabou o seu tempo de governador, 
que gastou tao bem gastado neste novo Estado do Brasil, reque
reu a Sua Alteza que o mandasse tornar para o reino, a cuja 
peti~ao el-rei satisfez com mandar por governador a D. Duart·~ da 
Costa, do seu conselho, ao qual deu a armada conveniente a tal 
pessoa em que passou a este Estado, com a qual chegou a salva
mento a Bahia de Todos os Santos; desembarcou na cidade do 
Salvador, nome que lhe Sua Alteza mandou pór; e lhe deu por 
armas urna pomba branca em campo verde, com um rólo a roda 
branco, com letras de ouro que dizem 

Sic illa ad Arcam reversa est, 

e a pomba tem tres folhas de oliva no bico; onde lhe foi dada 
posse da governan\a por Tomé de Sousa, que se logo embarcou 
na dita armada, e se veio para o reino, onde serviu a el-rei D. 
Joao e a seu neto, el-rei D. Sebastiao de veador, e no mesmo 
cargo serviu depois a rainha D. Catarina enquanto viveu. 

E tornando a D. Duarte, como tomou a posse da governan~a. 
trabalhou quanto foi possível, por fortificar e defender esta cidade 
do gentio que em seu tempo se alevantou, e cometeu grandes 
insultos, os quais ele emendou dissimulando alguns com muita 
prudencia, e castigando outros com armas, fazendo-lhes crua 
guerra, a qual caudilhava seu filho, D. Alvaro da Costa, que 
nestes trabalhos o acompanhou, e se mostrou néles muito valoroso 
ca pitao. 

Em todo o tempo que D. Duarte governou o Brasil, foi todos 
os anos favorecido e ajudado com armadas que do reino lhe man
davam, e em que lhe foram muitos moradores e gente for\ada 
com todo o necessário, ao qual sucedeu Mem de Sá, em cujos 
feitos já tocamos, o qual foi também governar este Estado por 
mandado del-rei D. Joao o 111, a quem a fortuna favoreceu de 
~ei~ao em catorze anos, que foi governador do Brasil, que sub-
1ug~u e desbaratou todo o gentio tnpinambá da comarca da 
Bah1a e a todo o mais até o Río de Janeiro, de cujo~ feítos se pode 
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fazer um notável tratado; o qual Mem de Sá foi pouco favorecido 
<lestes reinos, por lbe falecer logo el-rei D. Joao, que com tanto 
~ervor trabalbava por acrescentar e engrandecer ~ste seu Estado, 
a quem a rainba D. Catarina, no tempo que governou nestes 
reinos, foi imitando; mas como ela desistiu da governanc;a déles, 
foram esfriando os favores e socorros que cada ano esta nova 
cidade recebia, para a qual nao mandaram dali por <liante mais 
que um galeao da armada, em que iam os governadores que depois 
a foram governar, pelo que este Estado tornou atrás de como ia 
florescendo. E se esta cidade do Salvador cresceu em gente, edi
ficios e fazenda como agora tem, nasceu-lbe da grande fertilidade 
da terra, que ajudou aos moradores dela, de maneira que hoje tem 
no seu termo, da Bahía para dentro, quarenta engenhos de at;ú
car, mui prósperos edifícios, escravaria e outra muita fábrica, dos 
quais houvera muitos mais, se os moradores foram favorecidos 
como convinba, e como eles estáo merecendo por seus servic;os, 
com os quaís o governador Mem de Sá destruíu e desbaratou o 
gentío que vivia de redor da Bahia, a quem queimou e assolou 
maís de trinta aldeias, e os que escaparam de mortos ou cativos, 
fugiram para o sertao e se afastaram do mar mais de quarenta 
léguas, e comos mesmos moradores socorreu e ajudou o dito Mem 
de Sá as capitanías dos Ilbéus, Porto Seguro e a do Espirito Santo, 
as quais estavam mui apartadas do gentio daquelas partes, e com 
el~ foi lanc;ar por duas vezes os franceses fora do Rio de J aneiro, 
e a povoá-lo, onde acabaram muitos <leste~ moradores sem até 
boje ser dada nenhuma satisfac;ao a seus filbos. E todos foram 
fazer estese outros muitos servi~os a custa, sem darem soldo nem 
mantimentos, como se costuma na india e nas outras partes, e a 
troco désses servi~os e despesas dos moradores desta cidade nao se 
fez até hoje nenhuma honra nem merce a nenbum déles, do que 
vivem mui escandalizados e descontentes. 

, 
CAPITULO VI 

Em que se declara o clima da Bahia, como 
cnizam os ventos na sua costa e cOTTem as 
águas. 

A Babia de Todos os Santos está arrumada em treze graus e 
um terc;o, como fica dito atrás; onde os días em todo o ano sao 
quase iguais com as noites e a díferenc;a que tem os dias de verao 
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~os do inverno é ,u~a hora .. até hora e meia. E comec;a-se 0 

~nverno desta prov1nc1a no mes de abril, e acaba-se por todo 0 
1ulbo, em o qual tempo náo faz frio que obrigue aos homens se 
cbegarem ao fogo, se~áo ao gentio, porque andam despidos. Em 
todo este tempo do inverno correm as águas ao longo da costa 
a cem léguas ao mar dela, das partes do sul para os rumos do 
norte, por quatro e cinco meses, e as vezes cursam os ventos do 
sul, sudoeste e lés-sueste, que há travessia na costa de Pórto 
Seguro até o cabo Santo Agostinho. 

Comec;a-se o ve:ao em agosto como em Portugal em man;o, 
e dura até todo o mes de marc;o, no qual tempo reinam os ventos 
nordestes e lés-nor<lestes e correm as águas na costa ao som dos 
ventos da parte do norte para o sul, pela qual razáo se nao 
navega ao longo desta costa senáo com as monc;0es ordinárias. 
Em todo o tempo do ano, quando cbove, fazem os céus da Babia 
as mais formosas mostras de nuvens de mil cores e grande res
plen~or,_ que se nunca viram noutra parte, o que causa grande 
admirac;ao. E há-se de notar que nesta comarca da Babia, em 
ro~pendo a luz da manbá, nasce com ela juntamente o sol, assim 
no inverno como no veráo. E em se recolbendo o sol a tarde es-. . , 
c~rece JU_?tame~t~ o d1a e cer~a-se a noite; a que matemáticos 
deem razoes suhc1entes que sat1sfa~am a quem quiser saber este 
segredo, porque os mareantes e filósofos que a esta terra foram, 
nem outros hom:ns de °f?om j~ízo nao tem atinado até agora com 
a causa porque isso ass1m se1a. 

' C A P I T U L O VII 

Em que se declara o sítio da cidade do 
Salvador. 

A cidade do Salvador está situada na Babia de Todos os 
Santos urna légua da barra para dentro, num alto, com o rosto 
ao poente, sobre o mar da mesma baía; a qual cidade foi mu
rada.~ torreada em tem.Po- d? gove.mador Tomé ~e Sousa, que 
a edif1cou, como atrás Ílea d1to, cu1os muros se vieram ao chao 
por serem de taipa e se nao repararem nunca, no que se descui
~aram os governac;Iores, pelo que eles sabem, ou por se a ciclarle 
ir esten~endo muito por fora dos mu~os; e, seja pelo que fór, 
agora nao há memóna aonde eles est1veram. Terá esta cidade 
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oitocentos vizinhos, pouco mais ou men~s, e por. for~ d~l?, em 
todos os recóncavos da Babia, haverá ma1s de do1s mil vIZ1nh~s, 
dentre os quais e os da cidade, se p~de ajun.tar, 9uando cumpnr, 
quinhentos homens de cavalo e ma1s de do1s mil de pé, .afora a 
gente dos navíos que estáo sempre no porto. Está no me10 desta 
cidade uma honesta pra\a, em que se correm touros quando 
convém, na qual estao da banda do sul urnas nobres casas, em 
que se agasalham os governadores, e da banda do norte tem as 
casas do negócio da Fazenda, alfandega e armazéns; e da parte 
de leste tem a casa da Camara, cadeia e outras casas de mora
dores, com que fica esta pra\a em quadro e, o pelourinho no 
meio dela, a qual, da banda do poente, esta desabafada com 
grande vista sobre o mar; onde est~o ass~ntada~ algumas pe~s d: 
artilharia grossa, donde a terra va1 mu~to a pique sobre o mar, 
ao lono-o do qual é tudo rochedo mu1 áspero; e desta mesma 
banda da pra\a," dos cantos dela, descero dois, caminh~s em voltas 
para a praia, um da banda do norte, que e servenua da fo!1te 
que se diz Pereira, e do desembarcadouro da gen.te .. dos nav1os; 
0 caminho q-µe está da parte do sul é servent1a para Nossa 
Senhora da Concei\áo, aonde está o desem~arcadouro geral. das 
mercadorias, ao qual desembarcadouro va1 ter o~tro cam1nh~ 
de carro, por onde se estas mercadorias e outras co1sas que aqu1 
se desembarcam levam em carros para a cidade. E tornando a 
pra\a, correndo dela para o norte, vai urna formosa rua, d~ mer
cadores até a sé, no cabo da qual, da banda do mar, esta situada 
a casa da Misericórdia e hospital, cuja igreja nao é grande, mas 
mui bem acabada e ornamentada; e se esta casa nao tem gran
des oficinas e enfermarias, é por ser muito pobre e nao ter 
nenhuma renda de Sua Majestade, nem de pessoas particulares, 
e sustenta-se de esmolas que lhe fazem o~ moradores ~a terra, que 
sao muitas mas sao as necessidades ma1s, por a mu1ta gente do , . 
mar e degradados que dtstes reinos vao ~uito pobres, os qua1s 
em suas necessidades nao tem outro reméd10 que o que lhe esta 
casa dá, cujas esmolas importam cada ano ~res mil cruzados 
pouco mais ou menos, que se gastam com mu1ta ordem na cura 
dos enfermos e remédio dos necessitados. 
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' C A P 1 T U L O VIII 

Em que se declara o sítio da cidade, da Sé 
por diante. 

A Sé da cidade do Salvador está situada com o rosto sobre 
0 mar da Bahía, defronte do ancoradouro das naus, com um 
tabuleiro defronte da porta principal, bem a pique sobre o 
d~sembarcadouro, donde tem grande vista. 

A igreja é de tres naves, de honesta grandeza, alta e bem 
assombrada, a qual tem cinco capelas muito bem feitas e orna
mentadas, e dois altares nas ombreiras da capela-mor. Está esta 
sé em redondo cercada de terreiro, mas nao está acabada da 
tórre dos sinos e da do relógio, o que lhe falta, e outras oficinas 
muito necessárias, por ser muito pobre e nao ter para fábrica 
mais do que cem ·mil-réis para cada ano, e estes muito mal pagos. 
Serve-se nesta igreja o culto divino coro cinco dignidades, seis 
cónegos, dois meios cónegos, quatro capelaes, uro cura e ~m 
coadjutor, quatro mo~os de coro e mestre da capela, e mu1tos 
<lestes ministros nao sao sacerdotes; e ainda sao . tao poucos, 
fazem-se nela os ofícios divinos com muita solenidade, o que 
custa ao hispo um grande peda~o da sua casa; por contentar os 
sacerdotes que prestam para isso, com lhes dar a cada um, um 
tanto coro que queiram servir de cónegos e dignidades, que os 
clérigos fogem, por nao ter cada cónego mais de trinta mil-réis, 
e as dignidades a trinta e cinco, tirado o deao, que tem quarenta 
mil-réis, o que lhes nao basta para se vestirem. Pelo que querem 
antes ser capelaes da Misericórdia ou dos engenhos, onde te1n de 
partido se-ssenta mil-réis, casas em que vivam e de comer; e nestes 
lugares rendem-lhes suas ordens e pé de altar outro tanto. Está 
esta Sé muito necessitada de ornamentos, e os de que se serve 
estao mui danificados; e de maneira que, nas festas principais, 
se aproveita o cabido dos das confrarias, onde os pedem empres
tados; de que Sua Majestade nao deve estar informado, que se 
o estivera, tivera já mandado prover esta necessidade em que 
está o culto divino, pois manda receber os dízimos <leste seu 
Estado, cuja cabe~a está tao danificada, que convém acudir-lhe 
com remédio devido com muita presteza. 
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' CAPITULO IX 

Em que se declara como corre a cidade do 
Salvador da Sé por diante. 

Passando além da Sé pelo mesmo rumo do norte, corre 
outra rua mui larga, também ocupada com lojas de mercadores, 
a qua! vai dar consigo num terreiro muí bem assentado e gran
de, aonde se representam as festas a cavalo, por ser maior que 
a pra~a, o qua! está cercado em quadro de nobres casas. E ocupa 
esse terreiro a parte da rua da banda do mar um suntuoso colé
gio dos padres da Companhia de Jesus, com urna formosa e ale
gre igreja, onde serve o culto divino com mui ricos ornamentos, 
a qua! os padres tem sempre mui limpa e cheirosa. 

Tem este colégio gr<1ndes dormitórios e muito bem acabados, 
partes dos quais ficam ~obre o mar, com grande vista; cuja obra 
é de pedra e cal, com todas as escadas, portas e janelas de pedra
rias, com varandas, e cubículos mui bem forrados, e por baixo 
!ajeados com muita perfei~áo, o qua! colégio tem grandes cercas 
até o mar, com água muito boa dentro, e ao longo do mar tem 
urnas terracenas, onde recolhem o que lhe vem embarcado de 
fora. Tem este colégio, ordinariamente, oitenta religiosos, que 
se ocupam em pregar e confessar alguma parte deles, outros ensi
nam latim, artes, teología, e casos de consciencia, com o que· tem 
feíto muito fruto na terra; o qual está muto rico, porque tem 
de Sua Majestade, cada ano, quatro mil cruzados e, davantagem, 
importar-lhe-á a outra renda que tem na terra outro tanto; por
que tem muitos currais de vacas, onde se afirma que trazem 
mais de duas mil vacas de ventre, que nesta terra parem todos 
os anos, e tem outra muita granjearía de suas ro~as e fazendas, 
onde tem tudas as novidades dos ·mantimentos, que se na terra 
dao em muita abastan~a. 

Declara~áo das grandezas da Bahia 137 

, 
CAPITULO X 

Em que se declara como corre a cidade por 
este rumo até o cabo. 

Passando avante do colégio vai outra rua muito comprida 
pelo mesmo run10 do norte, muito larga e povoada de casas e 
moradores, além da qual, no arrabalde da cidade, num alto, está 
um mosteiro de capuchinhos de Santo Antonio, que há pouco 
tempo se come~ou de esmolas do povo, que !hes comprou éste 
assento, e outros devotos que lhe deram outros chaos junto dele, 
em. que lhe_ os moradores fize~am urna igreja, com a qual, e o 
ma1s recolh1mento que está fetto, se podem acomodar até vinte 
religiosos, e pelo tempo adiante lhe farao outro recolhimento 
como os padres quiserem, os quais tem nesse recolhimento sua 
cérea com água dentro, a qual cerca vem correndo de cima, onde 
está o mosteiro, até o mar. E tornando desse mosteiro para a 
pra~a pela banda da terra vai a cidade muito bem arruada, com 
casas de ~oradores com seus quintais, os quais estao povoados 
de palme1ras carregadas de cocos e outras de tamaras e de laran-. . , 
Jeiras e outra~ árvores de espinho, figueiras, romeiras e parreiras, 
com o que fica muito fresca; a qual cidade por esta banda da 
terra está toda cercada com urna ribeira de água, que serve de 
lavagem e de se regarem algumas hortas, que ao longo dela estao. 

' CAPITULO XI 

Em que se declara como corre a cidade da 
Ftlfª par-a. a banda do sul. 

. Tornados a pra~a pondo o rosto no sul, corre outra rua 
muuo formosa de moradores, no cabo da qual está urna ermida 
de Santa Luzia, onde está urna estancia com artilharia. E ao 
longo dessa rua lhe fica muito bem assent.ada~ também toda 
.pov~ada de lojas de mercadores, e no topo dela está urna formosa 
1gre1a de Nossa Senhora da Ajuda com sua capela de abóbada; 
no qual sitio, no principio desta cidade, esteve a Sé. 
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Passando mais avante coro o rosto ao sul, no outro arre
balde da cidade, ero uro alto e campo largo, está situ.a~o um 
mosteiro de Sao Bento, com sua claustra, e largas oficinas, e 
seus dormitórios, onde se agasalham vinte religiosos que na~u~le 
mosteiro há, os quais tem sua cerca e horta c?m urna r~beira 
de água, que lhe !1asce dentro, q~e é a q_ue rode1a toda. a c1dade, 
como fica atrás <lito. Esse mosteuo de Sao Bento é mu1to pobre, 
0 qual se mantém de esmolas que pedem os frades pel~s fazendas 
dos moradores, e nao tem nenhuma renda de Sua Ma1estade, ~m 
quem será bem empregada, pela~ necessidades ~ue tem, cu JOS 

religiosos vivero santa e honesta vida, da~do de s1 grande exen:i
plo, . e estao benquistos e mui bem r~ceb1dos do ~ovo, os qua1s 
haverá tres anos que foram a esta c1dade, com hcen~a de Su~ 
Ma jestade fundar este mosteiro, que lhes os moradores dela fi
zeram a sua custa, coro grande fervor e alvoró~o. 

E nao se faz aqui particular men~ao das outras ruas .. da 
cidade, porque sao muitas, e fóra nunca acabar quere-las 
particularizar. ..._ -

' C A P 1 T U L O XII 

Em que se declaram , outras partes que a 
cidade tem para notar. 

Tero esta cidade grandes desembarcadouros, coro tres fontes 
na praia ao pé dela, nas quais os mareantes fazem sua. aguada, 
bem a borda do mar, das quais se serve também multa pa:te 
da cidade, por serem estas fontes de muit~ boa água. No prin
cipal desembarcadouro está urna fraca erm1da de Nossa Senhora 
da _Concei~ao, que foi a primeira casa de ora~ao e obra ero que 
se Tomé de Sousa ocupou. · _ 

A vista desta cidade é mui aprazível ao longe, por esta!em 
as casas com os quintais cheios de árvores, a sabe~:. de palmeuas, 
que aparecem por cima dos telh~dos; e. de !aran1e1ras, que tod~ 
o ano estao carregadas de laran1as, cu1a vista de longe é mu1 
alegre, especialmente do mar, por a e,idade se estender muito ao 
longo dele, neste alto. Nao tem a cidade nenhum padrasto, de 
onde a possam ofender, se a cercarem com~ e~a mere~e, o que 
se pode fazer com lhe ficar dentro urna nbeua de agua, que 
nasce junto dela, que a vai cercando toda, a qual se nao bebe 
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agora, por estar o nascimento dela pisado dos bois, que vao 
beber, e parcos; mas, limpa, é muito boa água, da qua! se nao 
aproveitam os moradores por haver outras muitas fontes de que 
bebe cada um, segundo a afei~ao que lhe tomara, e a de que lhe 
fica mais perto se ajuda por serem todas de boa água. 

A terra que esta cidade tero, urna e duas léguas a roda, está 
quase toda ocupada coro ro~as, que sao como os casais de Por
tugal, onde se lavram muitos mantimentos, frutas e hortali~as, 
de onde se remedeia toda a gente da cidade que o nao tero de 
sua lavra, a cuja pra~a se vai vender, do que está sempre mui 
provida, e o mais do tempo o está do pao, que se faz das fari
nhas que levam do reino a vender ordinariamente a Bahia, onde 
tambép:i levam muitos vinhos da ilha da Madeira, das Canárias, 
onde sao mais brandos, e de melhor cheiro, e cor e suave sabor, 
que nas mesmas ilhas de onde os levam; os quais se vendem ero 
lojas abertas, e outros mantimentos de Espanha, e todas as dro
gas, sedas e panos de toda a sorte, e as mais mercadorias acos
tumadas. 

' C A P 1 T U L O XIII 

Em que se declara o como se tratam os mora
dores da cidade do S{llvador, e algumas qua
lidades suas. 

Na cidade do Salvador e seu termo há muitos moradores 
ricos de fazendas de raiz, pe~as de prata e ouro, jaezes de cavalos 
e alfaias de casa, entanto que há muitos homens que tero dois e 
tres mil cruzados em jóias de ouro e prata lavrada. Há na 
Bahia mais de cem moradores que tem cada ano de mil cruzados 
até cinco mil de renda, e outros que tem mais, cujas fazendas 
valem vinte mil até cincoenta e sessenta mil cruzados, e davan
tagens, os quais tratam suas pessoas mui honradamente, coro 
muitos cavalos, criados e escravos, e com vestidos demasiados, 
especialmente as mulheres, porque nao vestem senao sedas, por 
a terra nao ser fria, no que fazem grandes despesas, mormente 
entre a gente de menor condi~ao; porque qualquer peáo anda 
coro cal~oes e gibao de cetim .ou damasco, e trazem as mulheres 
coro vasquinhas e gibües do mesmo, os quais, como tero qual
quer possibilidade, tem suas casas mui bem concertadas e na sua 
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mesa servi~o de prata, e trazem suas mulheres mui bem ataviadas 
de jóias de ouro. 

Tem esta cidade catorze pec;as de artilharia grossa, e qua
renta, pouco mais ou menos, de artilharia miúda; a artilharia 
grossa está assentada nas estancias atrás declaradas, e em outra 
que está na ponta do Paclrao para defender a entrada da barra 
aos navíos dos corsários, se a cometerem, donde nao lhe podem 
fazer mais dano que afastá-los da carreira, para que nao possam 
tomar o porto do primeiro bordo, porque é a barra muito grande 
e podem afastar as naus que quiserem, sem lhes a artilharia 
fazer nojo. 

' C A P 1 T U L O XIV 

Que tf'ata de como se 'J1ode defender a Bahia 
com mais facilidade. " 

Nao parece despropósito dizer neste lugar, que tero el-rei 
nosso senhor obrigac;ao de, com muita instancia, mandar acudir 
ao desamparo em que esta cidade está, mandando-a cercar de 
muros e fortificar, como convém ao seu servi~o e seguranc;a dos 
moradores dela; porque está arriscada a ser saqueada de quatro 
corsários, que a forem cometer, por ser a gente espalhada por 
fora, e a da cidade nao ter onde se possa defender, até que a 
gente das fazendas e engenhos a possa vir socorrer. Mas, 
enquanto nao for cercada, nao tem remédio mais fácil para se 
poder defender dos corsários que na baía entrarem, que pelo 
mar com quatro galeotas que com pouca despesa se podem fazer, 
e estarem sempre armadas; a sombra das quais podem pelejar 
muitas barcas dos engenhos, e outros barcos, em que se pode 
cavalgar artilharia, para poderem pelejar; e esta armada se pode 
favorecer com as naus do reino, que de contínuo estao no porto 
oito e dez, e daqui para cima até quinze e vinte, que estao 
tomando carga de a~car e algodáo, nas quais se pode meter 
gente da terra a defender, e alguma artilharia coro que ofender 
aos contrários, os quais, se nao levarem a cidade do primeiro 
encontro, nao a entram depois, porque pode ser socorrida por 
mar e por terra de muita gente portuguesa até a quantia de dois 
mil hom:ens, de entre os quais podem sair dez mil escravos de 
peleja a saber: quatro mil pretos da Guiné, e seis mil indios da 
terra, mui bons flecheiros, que juntos com a gente da cidade, 
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se fará mui arra.zoado exército, com o qual corpo de gente, 
sendo bem caudllhada, se pode fazer muito dano a muitos 
homens de armas, que safrem em terras aonde se hao de achar 
mui embarac;ados e pelejados por entre o mato, que é mui cego, 
e ser-!hes-á forc;ado recolher-se com muita pressa, o que Deus nao 
permita que acontec;a, pelo desapercebimento que esta cidade 
tem; do que sa.bem a certeza ~s ingleses, que a ela foram já, de 
onde podem tirar grande presa, da maneira que agora, se a 
co~eterem . com qualquer armada, porque achara o no porto 
mu1tos nav!os carregados de ac;úcar e algodao, e muita soma 
dele recolh1do pelas terracenas que estao na praia dos merca
dores, tanto das mercadoJ;ias como de muito dinheiro de contado . , 
multas pec;as de ouro e prata e muitas alfaias de casa. 

, 
CAP 1 TUL O XV 

Em que se declaram as grandes qualidades 
que tem a Bahía de Todos os Santos. 

_ El-~ei D. Joao III de Portugal, que está em glória, estava 
tao afe1~oado ao Estado do Brasil, especialmente a Babia de 
Todos os Santos, que, se vivera mais alguns anos, edificaria neie 
um dos mais notáveis reinos do mundo, e engrandecera a cidade 
do. Salvador de feic;ao que se pudera contar entre as mais notá
ve1s d~ seus r~inos, para o qµe ela estava mui capaz, e agora o 
está a1nda ma1s em poder e aparelho para isso, porque é senhora 
desta baía,. que é a maior e mais formosa que se sabe pelo 
mundo, ass1m em grandeza como em fertilidade e riqueza. Por
que es~a baía é grande e de bons ares, mui delgados e sadios, 
de muito frescas e delgadas águas, e mui abastada de manti
mentos naturais da terra, de muita ca~a, e muitos e mui sabo
roso~ pescados e frutas, a qual está arrumada pela maneira 
segu1nte. 

A baía se estende da ponta do Padrao ao morro do Tinharé, 
q_ue demor~ u~ do outro nove ou dez léguas, ainda que o capi
tao da cap1tan1a dos Ilhéus nao quer consentir que se estenda 
sena? da ponta da ilha de Itaparica a do Padrao; mas está já 
aven~uada p~r sentenc;a, que se estende a baía da ponta do 
Padrao até T1nharé, como já dito; a qua! senten~a se deu por 
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haver dúvida entre os rendeiros da capitania dos Ilhéus e da 
Bahia, sobre a quem pertenciam os dízimos do pescado, que se 
pescava junto a este morro de Tinharé, o qual dízimo se senten
ciou ao rendeiro da Bahia, por se averiguar estender-se a baía 
do morro para dentro, como na verdade se <leve de entender. 

' C A P 1 T U L O XVI 

Em que se declaram as barras que te1n a 
Bahia de Todos os Santos, e como está arru
mada a ilha de ltaparica, entre uma barra 
e a outra. 

Acima fica <lito como dista a ponta de Tinharé qa do Padrao 
nove ou dez léguas, entre as quais pontas da banda de dentro 
delas está lan<;ada urna ilha de sete léguas de comprido que se 
chama Itaparica, a qual Tomé de Sousa, sendo governador-geral 
do Brasil, deu de sesmaria a D. Antonio d{! Ataíde, primeiro 
conde de Castanheira, o que !he Sua Alteza depois confirmou, 
e !he fez nova doa<;áo dela, com título de capitao e governador; 
ao que veio com embargos a Camara d4 cidade do Salvador, 
sobre o que contendem há mais de trinta anos, e lhe impediu 
sempre a jurisdi<;ao, sem até agora se averiguar esta causa. Deixa 
esta ilha entre si e o morro de Tinharé outra baía muí grande, 
com fundo e porto, em que podem entrar naus de todo o porte, 
e tem grande ancoradouro e abrigada a sombra do morro, de 
que se aproveitam muitas vezes as naus que vem do reino, quando 
lhes escasseia o vento, e nao podem entrar na baía da ilha para 
dentro. Da ponta desta ilha de ltaparica a ponta do Padrao 
está a barra do leste, e entre a outra ponta da ilha e a ponta 
de J aguari pe está a barra de loes te, por cada urna des tas barras 
se entra na baía coma proa ao norte. A barra de !oeste se chama 
de Jaguaripe por se meter nela um rio do mesmo nome .• Haverá, 
da terra firme a essa ponta da ilha, perto de urna légua de terra 
a terra, a qual barra é aparcelada por ser cheia de baixios de areia, 
mas tem um canal estreito por onde navegam, pelo qual entram 
caraveloes da costa e barcas dos engenhos; mas há de ser com 
tempos bonan<;osos, porque com marulho nao se enxerga o canal. 
E corre grande perigo quem se aventura a cometer esta barra 
de Jaguaripe com tempo fresco e tormentoso. 
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' C A P 1 T U L O XVII 

Em que se declara como se navega pelq barra 
de Santo Antonio para entrar na baía. 

A barra princip~l da baía é a banda de leste, a que uns 
~hamam a barra da cidade e outros de Santo Antonio, por estar 
]Unto dela, da banda de dentro em um alto, sua ermida; a qual 
barra tem de terra a terra duas léguas, e tanto dista da ponta do 
Padrao a terra de Itaparica, como a ponta onde está o curra! 
da Cosme Gan;ao, que é mais saída ao mar. Da banda da ilha 
tem e~ta barra urna légua de baixios de pedra, onde o mar anda 
o ma1s do tempo em flor. Por entre éstes baixios há um canal 
~or onde eritram com bonan<;a navíos de quarenta tonéis, e 
Ílea a barra por onde as naus costumam entrar e sair da parte 
do Padrao, a qual tem urna légua de largo, que toda tem fundo, 
~r on,de e~t.ram naus da india de todo o porte, no qual espa<;o 
nao ha ba1x10 nenhum. Por esta barra podem entrar as naus 
de noi~e e día com todo o .tempo, sem haver de que se guardar, 
e os pilotos, que sabem bem esta costa, se nao podem alcan<;ar 
esta barra com de. dia, e conhecem a terra, · quando a veem do 
mar em fora, mare1am-se com a. ponta do Padrao, e como ficam 
3: barlavento dela, navegam com a proa ao norte e vao dar con
sigo no ancoradouro ?ª cidade, onde ficam seguros sobre amarra 
de to?os o.s veJ?~os, tifa.do o sudoeste, que, quando venta, ainda 
q~e e mu1to rIJO, no inverno, nunca passa a sua tormenta de 
v1nte e 9uatro horas, nas quais se amarram os navíos muito 
hem, .e ficam seguros desta tormenta, que de maravilha acon
tece: . no qual tempo se ajudam os navíos uns aos outros, de 
maJ?eira que nao corre perigo, e <leste pórto da cidade, onde os 
nav1os ancoram, a ponta do Padrao, pode ser urna Iégua. 
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' C A P 1 T U L O XVIII 

Em que se declara o tamanho do mar da 
baía, em que podem andar naus a vela, e de 
algumas ilhas. 

Da banda da cidade a terra firme da outra banda, que 
chamam do Paragua~u, sao nove ou dez léguas de travessia, e fica 
neste meio urna ilha, que chamam a dos Frades, que tem duas 
léguas de comprido, e urna de largo. Ao norte desta ilha está 
outra, que chamam de Maré, que tem urna légua de comprido 
e meia de largo; e dista urna ilha da outra tres léguas. Da ilha 
da Maré a terra firme da banda do poente haverá espa~o de 
meia légua. Da ilha dos Frades a de ltaparica sao quatro léguas. 
Da cidade a ilha de Maré sao seis léguas, e haverá outro tanto da 
mesma cidade a ilha dos Frades, de maneira que, da ponta da 
ilha de Itaparica até a dos Frades, e a ilha de Maré, e dela a terra 
firme contra o rio de Matoim, e desta corda-para a cidade, por 
todo este mar até á bóca da barra, se pode barlaventear com naus 
de todo o porte, sem acharem baixos nenh9ns, como se afastarem 
de terra um tiro de ber~o. Esta ilha dos Frades é de um Joáo No
gueira, lavrador, o qual está de assento nela com seis ou sete la
vradores, que nela tem da sua mao, onde tem suas granjearías de 
ro~as de mantimentos, com cria~oes de vacas e porcos; a qual ilha 
tem muitas águas, mas pequenas para engenhos,. cuja terra é fraca 
para canaviais de a~úcar. A ilha de Maré é mu1to boa terra para 
canaviais e algodoes e todos os mantimentos, onde está um 
engenho de a~úcar que lavra com bois, que é de Bartolomeu 
Pires, mestre da capela da sé, aonde sao assentados sua mao 
passante de vinte moradores, os quais tem aquí urna igreja de 
Nossa Senhora das Neves, muito bem concertada, com seu cura, 
que administra os sacramentos a -estes moradores. 
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' C A P I T U L O XIX 

Em que se declara a terra da Bahía, da 
cidade até a ponta de T apagi.pe, e as suas 

ilhas. 

Atrás fica <lito como da cidade até a ponta do Padrao há 
urna légua; agora convém que vamos ·correndo toda a redon
deza da Bahia e recóncavos dela, para se mostrar o muito que tero 
para ver, e que notar. 

Come~anclo da cidade para a ponta de Tapagipe, que é urna 
Iégua, . n~ meio déste caminho se faz um engenho de água em 
urna nbeua chamada "Agua dos Meninos", o qual nao será muito 
proveitoso por ser tao perto da cidade. Este engenho faz uro 
morador dos principais da terra, que se chama Cristóvao de 
Aguiar de Altero, e nesta ponta de Tapagipe estao urnas olarias 
de Garcia de Avila e um curral de vacas do mesmo, a qual ponta, 
bem chegada ao cabo dela, tero urna aberta pelos arrecifes, por 
onde entram caravel5es, que com tempos se recolhem aqui, e da 
boca da barra para dentro em urna calheta onde estes caraveloes 
e barcos estao seguros. Nesta ponta, quando se fundou a cidade, 
houve pareceres que ela se edificasse, por ficar mais segura e 
melhor assentada e muito forte, a qual está norte e sul com a 
ponta do Padrao. 

Virando dessa ponta sobre a mao direita está um esteiro 
mui fundo, por onde entram naus de quatrocentos tonéis, ao 

. qual chamam Pirajá. :tsse esteio faz para dentro grandes voltas; 
numa delas, tem urna praia onde se poem os navios a monte 
muito a vontade, e se calafetam muito bem as marés, porque 
com as águas vivas descobrem até a quilha, aonde se queimam 
e calafetam bem. 

. Deste esteiro para dentro, ao longo desta ponta, estao tres 
dhetas povoadas e lavradas coro canaviais e ro~as, e na terra 
dest~ po~ta estao outras duas olarias de muita fábrica, por haver 
aqu1 multo e bom barro, donde se provem dele os mais dos 
engenhos, pois se purga o a~úcar com este barro. 
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' CAP 1 TUL O XX 

Em que se declaram os engenhos de QfÚcar 
que há neste rio de Pirajá. 

• 

Entrando por este esteiro, pondo os olhos na terra firme, 
tem urna formosa vista de tres engenhos de a~úcar, e outras 
muitas fazendas mui formosas da vista do mar, e no cabo do 
salgado se mete néle urna formosa ri~eira de água.. co~ q.ue 
mói um engenho de a~úcar de Sua Ma1esta~e, que ah e~ta. fe1to 
com urna igreja de S. Bartolomeu, fregues1a daquele limite, o 
qual engenho anda arrendado em seiscentas e dncoenta arrob~s 
de a~úcar branco cada ano. Pelo sertao <leste engenho, me1a 
légua dele, outro de Diogo da Rocha de ~á, .que móí com .out~a 
ribeira, o qual está muito ornado de ed1fíc1os com urna igr~Jª 
de S. Sebastiao, muito bem concertada. A mao esquerda <leste 
engenho de Sua Majestade está outro de Joao de Barros Cardoso, 
meia légua para a banda da cidade até onde este esteiro faz um 
bra~o por onde se serve com suas barcas; o qual. e~genho tem 
grande aferida e fábrica de escravos, grandes ed1fíc1os e outra 
muita granjearia de ro~as, canaviais e cilrrais de vacas, onde 

. também está urna ermida de Nossa Senhora de Encarna~ao, 
muito bem concertada de todo o necessário. E entre um enge
nho e outro está urna casa de cozer meles com muita fábrica, a 
qual é de Antonio Nunes Reimao. A mao direita <leste engenho 
de Sua Majestade está outro de D. Leonor S~ares, mulhe~ q.ue 
foi de Simao da Gama de Andrade, o qual mó1 com urna nbeira 
de água com grande aferida e está hefil: fabricado. Este rio ~e 
Pira já é muito farto de pescado e mansco, de que se mantem 
a cidade e fazendas de sua vizinhan~a, no qual andem sem~re 
sete ou oito barcos de pescar com redes, onde se toma mu1to 
peixe, e no inverno, em tempo de tormenta, ~scam dentro dele 
os pescadores de jangadas dos moradores da. c1dade e os das fa
zendies duas léguas a roda, e sempre tem pe1xe, de que todos se 
remedeiam. 
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' C A P 1 T U L O XXI 

Em que se declara a terra e sítio das f az.endas 
que há da boca de Pirajá até o rio de 
Matoim . 

Por este rio de Pira já abaixo, e da boca dele para fora ao 
longo do mar da baía, por ela acima, vai tudo povoado de for
mosas fazendas e tao alegres da vista do mar, que nao cansam 
os olhos de olhar para elas. 

E no princípio está urna de Antonio de Oliveira d~ Car
valhaÍ, que foi alcaide-mor de Vila Velha, com urna erm1da de 
Sao Brás; e vai correndo esta ribeira do mar da baía com esta 
formosura até Nossa Senhora da Escada, que é muito formosa 
igreja dos padres da Companhia, que a tem muito bem con
certada; onde as vezes vao convalescer alguns padres de suas 

· enfermidades, por ser o lugar para isso; a qual igreja está urna 
légua do rio de Pirajá e duas da cidade. De Nossa Senhora da 
Escada para cima se recolhe a terra ·para dentro até _o porto de 
Paripe, que é daí urna légua, cujo espa~o se chama Praia Grande, 
pe~o ela ser muito formosa, ao longo da qual está ~udo povoad~, 
de mui alegres fazendas, e de um engenho de a~ucar que mó1 
com bois e está muito bem acabado, cujo senhorio s-e chama 
Franci~co de Aguilar, homem principal, castelhano de na\ªº· 
Deste porto de Paripe obra de quinhentas bra~as pela terra den
tro está outro engenho de bois que foi de Vasco Rodrigues 
Lobato, todo cercado de canaviais de a~úcar, de que se faz 
muitas arrobas. 

Do porto de Paripe se vai a terra afei~oando a maneira de 
ponta lan~ada ao mar, e corre assim obra de urna légua, onde 
está urna ermida de Sao Tomé em um alto, ao pé do qual ao longo 
do mar estáo urnas pegadas assinaladas em urna lá jea, q.ue di~ o 
gentio diziam seus antepassados que andara por ah, hav1a mu1to 
tempo, um santo, que fizera aqueles sinais com os pés. Toda a 
terra por aqui é mui fresca, povoada de canaviais e pomares de 
árvores de espinho, e outras frutas da Espanha e da terra, ~e ond<: 
se ela torna a recolher para dentro, fazendo outra pra1a mu1 
formosa e povoada de mui frescas fazendas, por cima das quais 
aparece a igreja de Nossa Senhora do ó, freguesia da povoa~ao 



148 Tratado descritivo do Brasil em 15 87 

de Paripe, que está junto dela, arruada e povoada de mÓradores, 
que é a mais antiga povoa~ao e julgado da Bahía. 

Des ta praia se torna a terra a af eic;oar a mane ira de pon ta 
para o mar, e na mais saída a ele se chama a ponte do Toqueto
que, de onde a terra torna a recuar para trás até a boca do rio 
de Matoim, tudo povoado de alegres fazendas. Do porto de 
Paripe ao rio Matoim sao duas léguas, e de Matoin1 a cidade sao 
cinco léguas. 

' C A P 1 T U L O XXII 

.Em que se declara o tamanho do rio de 
M atoim e os engenhos que tem. 

Entra amaré pelo río de ~1atoim acima quatro Iéguas, o qual 
tem de boca, de terr~ a terra, um tiro de ben;o urna da outra, e, 
entrando por ele acima mais de urna légua, vai povoado de muitas 
e mui frescas fazendas, fazendo algumas voltas, esteiros e enseadas, 
e no cabo desta légua se alarga o rio muito de terra a terra; e a 
mao direita por um bra<;o acima está o famoso engenho de Pa
ripe, que foi de Afonso de Torres e agora é de Baltasar Pereira, 
mercador. A este engenho pagam foro toaas as fazendas que há 
no porto de Paripe, a que também chamam do Tubarao, até a 
boca de Matoim, e pelo rio acima duas 'léguas. 

E virando <leste engenho para cima sobre a inao direita, vai 
tudo povoado de fazendas, e numa de Francisco Barbuda está 
urna ermida de Sao Bento e, mais adiante, noutra fazenda, de 
Cristóvao de Aguiar, está outra ermida de Nossa Senhora; 
e assim. vai correndo esta terra até o cabo do Salgado mui povoada 
de nobres fazendas, mui ornadas de aposentos, e no cabo <leste 
está um engenho de bois de duas moendas de Gaspar Dias Bar
bosa, pe<;a de muito prec;o o qual tem nele urna igreja de Santa 
Catarina. Junto <leste engenho está urna ribeira em que se pode 
fazer um engenho de água mui bom, o qual se nao faz por haver 
demanda sóbre esta água, entre partes que a pretendem. 

Da outra banda <leste engenho está assentado outro que se 
diz de Sebastiao da Ponte, que mói com urna ribeira que chamam 
Cotejipe, o qual engenho está muito adornado de edifícios mui 
aperfei~ados; e tornando por este rio abaixo, sobre a mao direita 
obra de meia légua, está urna ilha de Jorge de Magalháes, mui 
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formosa por estar toda lavrada de canaviais, e no meio dela num 
alto tem urnas nobres casas cercadas de laranjeiras arruadas, e 
outras árvores, coisa muito para ver; e descendo urna légua abaixo 
do engenho de Cotejipe está urna ribeira que se chama do Aratu, 
na qual Sebastiao de Faria tem feito um soberbo engenho de 
água, com grandes edifícios de casas de purgar e de vivenda, e 
uma igreja de Sao Jerónüno, tudo de pedra e cal, no que gastou 
mais de doze mil cruzados. 

Meia légua <leste engenho pelo río abaixo está urna ribeira a 
que chamam de Carnaíbu<;u, onde nao está engenho. feíto por 
ha ver litígio sobre esta água. Na boca des ta ribeira está urna ilha 
muito fresca, que é de Nuno Fernandes; a urna légua está um 
engenho de bois, de que é senhorio Jorge Antunes, o qual está 
mui petrechado de edifícios de casas, e tem uma igreja de Nossa 
Senhora do Rosário. 

Deste engenho até a boca do rio será urna légua pouco mais 
ou menos, o qual está povoado de mui grandes fazendas, cujos 
edificios e canaviais estao a vista <leste rio, que é mui formoso e 
largo de alto até baixo. 

Defronte da boca <leste rio de Matoim está a ilha de Maré, 
que come<;a a correr dele para cima no comprimento dela, da 
qual fica dito atrás o que se podía dizer. 

, 
C A P 1 T U L O XXIII 

Em que se declara a feifáo da ten-a da boca 
de Matoim até o esteiro de Mataripe e os 
engenhos que tem em si. 

Saindo pela boca de Matoim fora, virando sobre a máo 
direita, vai a terra fabricada com fazendas e canaviais dali a meia 
légua, onde está outro engenho de Sebastiáo de Faria, de duas 
moendas que lavram com bois, o qual tem grandes edificios, assim 
do engenho como de casas de purgar, de vivenda e de outras 
oficinas e tem uma formosa igreja de Nossa Senhora da Piedade, 
que é freguesia deste limite, a qual fazenda mostra tanto aparato 
da vista do mar que parece urna vila. 

E indo corrt~ndo a ribeira do Salgado <leste engenho a meia 
légua, está tudo povoado de fazendas, e no cabo está uma que 
foi do deao da sé, coro urna ermida de Nossa Senhora muito con-
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certada, a qual está numa ponta da terra. Defronte dessa ponta, 
bem chegada a terra firme, está urna ilha, que se diz de Pedro 
Fernandes, onde ele vivia com sua familia e tem sua granjearia de 
canaviais e ro~as co1n água dentro. 

Da fazenda do deao se come~a ·de ir armando a enseada que 
dizem de J acarecanga, no meio da qua} está um formoso engenho 
de bois de Cristóvao de Barros até onde está tudo povoado de fa
zendas e lavrado de canaviais; este engenho tem mui grandes edi
fícios e urna igreja de Santo Antonio. Esta enseada está em fei~ao 
de meia lua e terá, segundo a fei~ao da terra, duas léguas, na 
qual está urna ribeira de água em que se pode fazer um engenho, 
o qual se deixa de fundar por se nao averiguar o litigio que 
sobre ela há; e toda esta enseada a roda, sobre a vista da água, 
está povoada de fazendas e formosos canaviais. 

E saindo dessa enseada, virando sobre a ponta da mao direita, 
vai correndo a terra fazendo um canto em espa~o de meia légua, 
na qual estao dois engenhos de bois, um de Tristao Rodrigo 
junto da ponta da enseada, defronte da qual a ilha de Maré está 
um ilhéu que se chama de Pacé, de onde tomou o nome a terra 
firme <leste limite. Este engenho de Tristao Rodrigo tem urna 
fresca ermida de Santa Ana. O outro engenho está no cabo desta 
terra que é de Luís Gon~alves Varejao, no qual tem outra igreja 
de Nossa Senhora do Rosário, que é freguesia desse limite. 

. Des te engenho se t~rna a afei~oar a terra fazendo pon ta para 
o mar, que terá compnmento de meia légua, e no cabo dela se 
chama a ponta de Tomás Alegre, até onde está tudo povoado de 
fazendas e canavíais, em que entra urna casa de meles de Marcos 
da Costa. Defronte desta ponta está o fim da ilha de Maré, daqui 
torna a fugir a terra para dentro, fazendo um modo de enseada 
em espa~o de urna légua, que toda está povoada de nobres fazen
das e grandes canaviais, no cabo da qua! está um formoso engenho 
de água de Tomás Alegre, que tem urna ermida de Santo Antonio 
mui bem concertada. Deste engenho a urna légua é o cabo de 
um esteiro, que se diz a Petinga, até onde está tudo povoado e 
plantado de canaviais mui formosos. Esta Petinga é urna ribeira 
assim chamada, onde se pode fazer um formoso engenho de água, 
o que se nao faz por haver contenda sobre a dita ribeira. 

Por aqui se serve o engenho de l\tfiguel Batista, que está pela 
terra dentro meia légua, o qua! tem muí ornados edifícios e urna 
ermida de Nossa Senhora muí concertada. E tornando atrás ao 
esteiro e porto de Petinga, torna a terra a correr para o mar obra 
de meia légua, onde faz u1na ponta em redondo, onde está urna 
formosa fazenda de André Monteiro, da qual torna a terra a 
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recuar para trás meia légua por uro esteiro acima, que se diz de 
Mataripe, onde está urna casa de meles de Joao Adriao, rnercador; 
por este esteiro ~e se~e a igreja, e julgado do lugar de Tay~~u
pina (?), que esta me1a légua pela terra dentro em um alto a vista 
do mar, povoat;áo em que vivero muitos moradores que lavram 
neste sertao algodoes e mantirnentos e a igreja é da invoca~ao de 
Nossa Senhora do ó. · 

I 

C A P 1 T U ;L O XXIV 

Em que se declara o sítio da terra da boca 
do esteiro de Mataripe até a ponta de 
Marapé e dos engenhos que em si tem. 

Deste esteiro de Mataripe ao de Caípe será meia légua, ou 
menos, a qual está toda lavrada e aproveitada de muitos canaviais 
que os moradores que por esta terra vivem, tem feito. Neste 
esteiro de Caípe está um engenho de bois de duas rnoendas, pet;a 
de muita estima, o qua! é de Martim Carvalho, onde tem urna 
errnida da Santíssima Trindade mui concertada com as rnaiÍs 
oficinas necessárias. 

Defronte <leste esteiro de Caípe está um ilhéu de pedra meia 
légua no mar, que se diz ltapitanga, do qua! esteiro corre a terra 
quase direita obra de urna légua ou mais, no cabo da qual está 
outro engenho de bois, fazenda mui_to grossa de escravos e cana
viais, com nobres edifícios de casas, com urna fresca igreja de 
Nossa Senhora das Neves, muito bem acabada, o qual engenho é 
de André Fernandes Margalho, que o herdou de seu pai com 
muita fazenda. Ao longo desta terra, um tiro de ber~o, está esten
dida a ilha de Cururupeba, que é de meia légua de comprido, a 
qual é dos padres da Companhia, que a tem arrendada a sete 
ou oito moradores, que nela vivero. 

Entre esta ilha e a dos Frades estao duas ilhetas, em cada 
urna das quais está um morador, que a lavra, e sao de Antonio 
da Costa. Deste engenho de André Fernandes para cima vai fa
zendo a terra urna enseada de urna légua, no cabo da qual está 
o esteiro de Parnamirim; e defronte desta enseada, bem chegadas 
a terra firme, estao tres ilhas; a primeira defronte do engenho, 
que é do mesmo André Fernandes, que tem perto de meia légua, 
onde tem alguns moradores, que lavram canas e mantimentos; 
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e junto desta ilha está outra mais pequena, que é do mesmo, de 
onde tira lenha para o engenho; e mais avante cie Parnamirim 
está outra ilha, que se diz a das Fontes, que é de .Joao Nogueira, a 
qual é de meia légua, onde também vivem sete ou oito moradores. 
A terra de todas estas tres ilhas é alta e muito boa. Na boca do 
esteiro de Parnamirim está um engenho de bois de Belchior Días 
Porcalho, que tem urna ermida de Santa Catarina. Por este esteiro 
de Parnamirim entra a maré urna légua, no cabo da qual está 
outro engenho de bois de Antonio da Costa, que está rnuito bern 
acabado. l:ste esteiro de urna parte e da outra está todo lavrado 
de canaviais e povoado de formosas fazendas, no meio do qual 
está u1na ilha de Vicente l\fonteiro, toda lavrada com urna for-
1nosa fazenda. E tornado a boca <leste esteiro, andando sobre a 
mao direita daí a urna légua, está tudo povoado de moradores, 
onde tern muito boas fazendas de canaviais e algodoes, a qual 
terra se chama Ta1narari, no meio da qual está urna igreja de 
Nossa Senhora, que é freguesia <leste limite. Esta terra faz no 
cabo urna ponta; e virando dela sobre a rnao direita vai fugindo 
a terra para trás, até dar ern outro esteiro que charnam Marapé, 
onde se come~am as terras de 1vfem de Sá, que agora sao de seu 
genro, o conde de Linhares. 

, 
CA P 1 T U L O XXV 

Em que se declara o rio de Seregipe, e terra 
dele a boca do Paraguaru. 

Partindo com a terra de Tamarari com~a a do engenho do 
conde de ~inhares, a qual está muito metida para dentro fazendo 
urna mane1ra de enseada, a que chamam Marapé, a qual vai cor
rendo até a boca do rio de Seregipe, e terá a grandura de duas 
léguas que estao povoadas de mui grossas fazendas. Entra a maré 
f>:Or ~te río de S~regipe passante de trés léguas, onde se mete urna 
nbeua que se diz Tranpe, onde esteve já um engenho, que fez 
Antonio Días Adorno, o qual se despovoou por lhe arrebentar um 
a~ude, _que lhe cus~ou mu!to a fazer, pelo que está em mortuário; 
mas nao estará ass1m multo tempo, por ser a terra muito boa e 
para se meter nela muito cah~dal. 

Descendo por E!ste esteiro abaixo, légua e meia sobre a mao 
direita, está situado o afamado engenho de Mem de Sá, que agora 
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é do conde de Linhares, seu genro, o qual está mui fabricado 
de casa forte e de purgar, com grande máquina de escravos e 
outras benfeitorias, com urna igreja de Nossa Senhora da Piedade. 
Desta banda do engenho até a barra do rio que podem ser duas 
léguas, nao vive nenhum morador; por ser necessária a terra para 
o meneio do engenho, e por ter perto da barra urna ribeira, onde 
se pode fazer outro engenho muito bom; mas, da outra banda 
do río, de cima até abaixo, está tudo povoado de muitas fazendas, 
com mui formosos canaviais, entre os quais está urna, que foi 
de Gon~alo Anes, que se meteu frade de Sao Bento, onde os 
frades tém feito urna igreja do mesmo santo com seu recolhimento, · 
onde dizem miss a aos vizinhos. Na boca des te rio, f ora da barra 
dele, está urna ilha que chamam Cajaíba, que será de urna légua 
de comprido e meia de largo, onde estao assentados dez ou doze 
moradores, que nela tem bons canaviais e ro~as de mantirnentos, 
a qual é do conde de Linhares. Junto dessa ilha está outra, 
pequena, despovoada, de muito boa terra. E, bem chegado a terra 
firme, no cabo do río da banda do engenho, está outra ilha, de 
meia légua em quadro, por entre a qual e a terra firme escassa
mente pode passar um barco, a qual também, com as duas atrás, 
sao do conde de Linhares. Da boca <leste rio de Seregipe, virando 
ao sair dela sobre a mao direita, vai fazendo a terra grandes 
enseadas, em espa~o de quatro léguas, até onde chamarn o Acum, 
por ter o mesmo nome urna ribeira que ali se vem meter no sal
ga.do, na qual se podem fazer dois engenhos, os quais nao estao 
feitos por ser esta terra do engenho do conde de Linhares e nao 
a querer vender nem aforar, pelo que viv~m poucos moradores 
nela, onde o conde tém um formoso curra! de vacas. Do cabo 
desta terra do conde a boca do rio Paragua~u sao tres ou quatro 
léguas, despovoadas de fazendas, por a terra ser fraca e nao servir 
para mais que para cria~ao de vacas, onde estao alguns currais 
él e las. 

Esta terr~ foi dada a Brás Fragoso de sesmaria e pelo rio de 
Paragua~u ac1ma quatro léguas; a qua! se vendeu a Francisco de 
Araújo, que agora a possui com algumas fazendas que nela fez, 
onde a terra é boa, que é pelo rio acima. 
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' C A P 1 T U L O XXVI 

Em que se declara a grandeza do rio Para· 
guaru. e os seus engenhos na terra del.rei. 

Este rio de Paragua<;u é mui caudaloso e terá na boca de 
terra a terra um tiro de falcao, pelo qual entra a maré, que 
sobe por ele acima seis léguas; e de urna banda e da outra até a 
ilha dos Franceses, que sao duas Iéguas, é a terra alta e fraca e mal 
povoada, salvo de alguns currais de vacas. Da barra deste ri? 
para dentro está urna ilha de meia légua de comprido e de qu1-
nhentas bra<;as de largo e há partes de menos, a qua! se chama 
de Gas par Dias Barbosa, cu ja terra é baixa e fraca. E tornando 
acima no cabo destas duas léguas está urna ilha, que chamam dos 
Franceses, mui alterosa, que terá em roda seiscentas bra~as, 
onde eles em tempos atrás chegavam com suas naus por ter fundo 
para isso, e estavam nesta ilha seguros d? gentío, c?m o qua! 
faziam dela seus resgates a vontade. Desta Ilha para Cima se abre 
urna formosa baía, até a boca do rio da Agua Doce, que serao 
duas léguas; e defronte desta ilha dos Franceses está urna casa de 
meles de Antonio Peneda. E saindo desta ilha para fora, pondo 
a vista sobre a mao direita, faz este rio um r~concavo de tres 
léguas, coisa mui formosa, a que chamam Uguape; e olhando pel.a 
mao esquerda se estende perto de duas léguas, parte das qua1s 
estao ocupadas com tres ilhéus despovoados, mas cheios de arvo
redo, que se podem povoar, e de urna ilha de Antonio de Paiva, 
que está aproveitada com canaviais, onde a terra firme se vai 
apertando, que ficará acima desta ilha o rio de terra a terra urna 
meia légua. Mas, tornando a casa de meles de Anton~o P~ne?a, 
virando dela para a enseada de Uguape, sobre a mao dire1t~, 
daqui a duas léguas, é a terra fraca e nao serve senao para curra1s 
de vacas. No meio deste caminho está urna ilha rasa, que Antonio 
Dias Adorno teve já cheia de mantimentos; além da qual está 
outra ilha, que chama:rp. da Ostra; de onde se tem tirado tanta 
quantidade que se fizeram de ostras mais de dez mil moios de cal 
e vai-se cada dia tirando tanta que faz espanto, sem se acabar. 
No cabo destas léguas come~a a terra boa, que está povoada até 
o engenho de Antonio Lopes Ulhoa, de muitos canaviais e for
mosas fazendas, no que haverá espa<;o de urna légua. Este engenho' 
mói coro grande aferida, e está mui ornado com edifícios de pedra 
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e cal, e a ribeira com que mói se chama Ubirapitanga. E indo 
deste engenho para cima, sobre a mao direita ao longo do salgado, 
vai povoada a terra de fazendas e canaviais, em que entra urna 
casa de meles de Antonio Rodrigues, e andando assim até junto 
do rio da Agua Doce do Paragua<;u, que podem ser duas léguas, 
vao dar como notável e bem assentado engenho de Joao de Brito 
de Almeida, que está senhoreando esta baía com a vista, o qual 
engenho é de pedra e cal, e tem grandes edifícios de casas, e muito 
formosa igreja de Sao Joao, de pedra e cal, o qual pngenho tem 
mui grande aferida e mói com ribeira que vem a este sítio por 
urna levada de urna légua, f eita toda por pedra viva ao picao, 
com suas a<;udadas, com muros e botaréus de pedra e cal, coisa 
muito forte. E antes de se chegar a este engenho, junto da terra 
dele tres ilhéus de areia pequenos, cheios de mangues, onde se 
vai mariscar. Acima <leste engenho um tiro de ber<;o dele, entra 
nesta baía, que este rio aqui faz, o rio da Agua Doce do Paragua<;u. 
o qua! terá na boca de terra a terra um tiro de falcao de espa<;o. 
e navega-se por ele acima até a cachoeira que pode ser a tres 
Iéguas, com barcos grandes; e indo por ele acima sobre a mao 
direita tem poucas fazendas, por ser a terra do engenho de Joao 
de Brito. E antes de chegarem a cachoeira, a vista dele, está outro 
engenho de água mui bem acabado, o qual fez um Rodrigo Mar
tins, mameluco, por sua conta, e de Luís de Brito de Almeida, 
junto do qual vivem muitos mamelucos com suas fazendas. 

' C A P 1 T U L O XXVII 

Em que se declara a terra do rio de Para
guafU, tocante a capitania de Dom Á.lvaro; 

Até agora tratamos neste capítulo atrás da grandeza do rio 
de Paragua<;u, no tocante a terra del-rei, e daqui por <liante 
convém tratar do nlesmo rio, e declarar a terra da outra banda, 
que é da capitanía de Dom Alvaro da Costa, que tem da boca da 
barra deste rio por ele acima dez léguas de terra, e ao longo do 
mar da baía até o rio de Jaguaripe, e por ele acima, outras dez 
léguas; de que el-rei D. Joao lhe fez merce, com título de capitao 
e governador desta terra, de que diremos neste capítulo. 

Come~ando da cachoeira <leste rio de Paragua<;u para baixo, 
descendo sobre a mao direita, o qua! rio está povoado de muitos 
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moradores por onde faz muitos esteiros, em que se metem outras 
ribeiras, sem haver ainda nenhum engenho; e saindo pela boca 
fora dcste río a baía que o salgado nele faz, e virando sobre a 
mao direita obra de urna légua ao longo das ilhas de que já 
dissemos, se vai dar no bra~o que se diz de Igara~u; e por ele 
acima espa~o de duas léguas vai o rio mui largo, cuja terra da 
parte esquerda é fraca, de campinas, e mal povoada de fazendas, 
e da banda direita é a terra boa, mas muito fragosa e povoada 
de fazendas. No cabo destas duas léguas se aparta este rio em 
tr~ bra~os, por onde entra a maré. E no bra~o da mao direita 
está o engenho de Lopo Fernandes, obra mui forte, e de pedra e 
cal assim o engenho como os mais edifícios, e a igreja, que é de 
Nossa Senhora da Gra~a, obra muí bem acabada, com seus cana
viais ao redor do engenho, de que faz muito a~úcar. Pelo bra~o 
do meio vai subindo a maré duas léguas, ao cabo das quais se 
mete ne1e urna formosa ribeira de água que se diz Igara~u, onde 
pode fazer uro engenho; e de urna banda e da outra é tudo 
povoado de ro~as e canaviais. Na pon ta des ta terra entre um 
esteiro e outro está urna ermida de Sao Joao; e pelo ootro esteiro, 
que está a mao esquerda, está uro próspero engenho de pedra e 
cal, com grandes edifícios de casas de vivenda e de purgar, e urna 
formosa igreja. :fste engenho é copioso como os mais do rio, o 
qual edificou Antonio Adorno, cujos herdeiros o possuem agora. 

Neste rio de Paragua~u e em todos os seus recóncavos, por 
onde entra o salgado, há muito marisco ' de toda a sorte, especial
mente ostras muito grandes, onde numa maré vazia quatro negros 
carregam um barco delas, e tem grandes pescarias, assim de rede 
como de linha, especialmente na baía que faz abaixo; porque por 
urna banda tero duas léguas de comprido e por outras duas de 
largo, pouco mais ou menos, e em toda a terra deste rio há 
muita ca~a. 

' C A P 1 T U L O XXVIII 

Em que se declara o como cOTTe a terra do 
rio de ParaguafU ao longo do mar da Bahía 
até a boca de ] aguari-pe e por este rio acima. 

Do cabo do rio Paragua~u, onde se ele mete na baía grande, 
vai fazendo a terra urnas enseadas de areia, obra de duas léguas, 
que estao povoadas de currais de vacas e de pescadores, e no cabo 
destas duas léguas faz a terra urna ponta de areia muito saída ao 
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mar da baía a qual corta a maré a passos; e quando é cheia, fica 
parte desta ponta em ilha e passada da outra banda tero sete ou 
oito ilhéus de areia cheios de mangues; e tornando a correr a costa 
contra Jaguaripe se vai armando em enseadas obra de tres léguas 
que estao povoadas, até em direito da ilha da Pedra, de currais 
de vacas e fazendas de gente pobre, que nao plant1.m mais que 
mantimentos, de que se mantero. Esta ilha da Pedra é de pouco 
mais de meia légua de comprido e tem muito menos de largura; 
e mais avante está outra ilha que tem mais de légua de comprido, 
que se diz a de Fernao Vaz. Por detrás desta ilha vai correndo a 
costa ~a terra ~ir°!e 1?ui chegada e elas, a qua! cosra por detrás 
~e.ssas ilhas tera tres leguas de espa~o ~té chegar ao rio de J agua
n pe, tudo terra despovoada por ser fraca de campinas, onde se 
mete no salgado urna ribeira, que se chama Pujuca, que servirá 
para um engenho, ainda que junto do porto vem a água baixa, 
e será necessário fazer o engenho um peda~o pela terra adentro, 
por amor da aferida. E virando da boca de Jaguaripe para cima, 
daí a duas léguas, é a terra muí fraca, que nao serve senao para 
vacas e r.oc;as de mantimentos; e do cabo destas duas léguas até 
a cachoena é . a terra sofrível e tem cinco ribeiras, que se vern 
m:ter_ a ~ste ~10, em que se .J>?<lern fazer cinco engenhos, os quais 
nao sao Já feit?s por o cap1tao desta terra nao querer dar águas 
menos de a do1s por cento do fóro, que no cabo de um ano vern 
a montar oitenta a cem arrobas de ac;úcar, que valern a oitocentos 
réis cada arroba. 

Este rio de J aguaripe é tamanho como o Douro, mas mais 
aprazível na frescura; navega-se até a cachoeira que está cinco 
léguas da barra e duas léguas abaixo da cachoeira é água doce, 
a qual o salgado com a for~a da maré faz recuar até a cachoeira. 
Junto da cachoeira virando sobre a mao direita, para baixo, está 
um engenho de água de Fernao Cabra! de Ataíde, obra mui for
mosa e ornada de nobres edifícios de casas de vivenda e de outras 
oficinas e de urna igreja de Sao Bento, muí bem acabada, o qual 
engenho está feíto nas terras del-reí que estáo livres de todo o 
f~ro, que costumam por os capitaes. Dtsse engenho para baixo 
v1ve1!1 alguns moradore~ que te!Il suas ro~as e canaviais ao longo 
do. no, que o aformose1am mu1to, no qua! se vem meter tres ri
beuas por esta mesma banda capazes de tres engenhos que se 
nelas podem mui bem fazer, duas léguas abaixo de Fernao Ca
bra!; mas a terra desta banda é rasa e de areia, que nao serve 
para mais que para lenha dos mesrr.1.os engenhos, a qual terra fica 
no cabo em língua estreita defronte da ilha de Fernao Vaz, a 
qual ponta tem urna ilhota no cabo, onde se vem ajuntar o rio 
de Irajui com o de Jaguaripe. 
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I 

C A P 1 T U L O XXIX 

Em qiu: se explica o tamanho e formosura 
do rio lrajuí e seus reconcavos. 

Correndo pór esta ponta de entre ambos os rios acima com 
a máo direita ao longo da terra, da ponta duas léguas pelo rio 
acima, é a terra fraca, que nao serve senao para lenha dos enge
nhos; daqui para cima urna légua da cachoeira <leste rio, é tudo 
povoado de canaviais e fazendas de moradores, até onde a água 
salgada se mete por dois esteiros acima, onde se ajuntam com ele 
duas ribeiras de água, nas quais estao dois engenhos, os ,quais 
deixemos estar para dizermos primeiro do rio de lrajuí, que vai 
por este meio um quarto de légua para cima, povoado de cana
viais e fazendas em que entra urna casa de meles de muita fábrica 
de Gaspar de Freitas, além da qual, junto a cachoeira, está situado 
o engenho de Diogo Correia de Sande, que é urna das melhores 
pec;as da Bahia, porque está mui bem acabado, com grandes apo
sentos e outras oficinas, e urna fresca igreja de Vera Cruz. 

E tornando abaixo ao esteiro da mao direita, que se chama 
Caípe, indo por ele acima, está um soberbo engenho com casas 
de purgar e de vivenda, e muitas outras oficinas, com grande e 
formosa igreja de S. Lourenc;o, onde vivem muitos vizinhos numa 
povoac;ao que se diz a Graciosa. Esta é muito fértil e abastada 
de todos os mantimentos e de muitos canaviais de a~úcar, a qual 
é de Gabriel Soares de Sousa; e <leste engenho ao de Diogo Correia 
nao há mais distancia que quatrocentas brac;as de caminho de 
carro, e para vizinharem se servem os carros de um engenho ao 
outro por cima de duas pontes, e atravessam estes rios e ficam os 
engenhos a vista um do outro. 

E tornando ao outro esteiro que fica da outra banda do rio 
Irajuí, onde se mete a ribeira que se diz de Jaceru, com a qua] 
mói outro engenho que agora novamente fez o mesmo Diogo 
Correia, o qual está mui bem acabado e aperfeic;oado com as 
oficinas necessárias; todo ~ste esteiro está povoado de fazendas de 
moradores coro formosos canaviais; e descendo por este rio abaixo 
ao longo da terra da mao direita, andando mais de urna légua, 
vai a terra povoada da mesma maneira, onde este rio é como o 
Tejo de Vila Franca para cima. 
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E daqui até em direito da ponta que divide este rio de Jagua
ripe é a terra fraca, onde há tres esteiros que entram por ela 
dentro duas léguas,. nos quais se metem ribeiras coro que se podem 
moer engenhos; m<ls a terra nao é capaz para dar muitos anos 
canas. E abaixo <leste esteiro está urna ilheta que chamam do 
Sal, porque o gentío, quando vivia mais perto do mar, costu
mava-o fazer ali, defronte da qual está outra ilheta no cabo da 
ponta de ambos os rios. Desta. ilha até a ponta da barra haverá 
urna légua, tudo terra de pouca substancia. . 

Desta terra a ilha de Fernao Vaz é perto de urna légua, e · 
entre esta ilha e a de Taparica e a terra firme fica quase em 
quadra urna baía de urna légua, onde se mete a barra que se 
chama de Jaguaripe, de que se faz já menc;ao. 

I 

C A P 1 T U L O XXX 

Em que se declar~ a terra qiu: há da buca 
da barra de ]aguaripe até ]uquirija-pe, e daí 
até o rio de U na. 

Da ponta da barra de Jaguaripe ao rio de Juquirijape sao 
quatro léguas ao longo do mar, a feic;ao de enseadas, quase pelo 
rumo de norte e sul, cuja terra é baixa e fraca, coro pouco mato, 
pelo qual atravessam das campinas quatro ribeiras de pouco cabe
dal, a qual terra nao serve para mais que para criac;óes de vacas. 
Este rio de Juquirijape tem a barra pequena e baixa, por onde 
nao podem entrar mais que caraveloes de costa por ter urna 
légua na boca que a toma toda; da barra para dentro até a cacho
eira é muito fundo, por onde podem navegar navios de cem tonéis 
e de mais; e de urna parte a outra pode haver quatro léguas. Este 
rio é tao formoso como o de Guadiana, mas tero muito mais 
fundo; e tem, indo por ele acima, de urna banda e da outra até 
duas léguas, a terra fraca e pela maior parte de campinas, com 
muitos alagadi~os, terra boa para vacas; e tem, indo por ele acima 
mais avante dois esteiros, nos quais se podem fazer dois engenhos. 

Do esteiro mais do cabo, para a banda da cachoeira urna 
légua toda de várzea, e terra mui grossa para canaviais; da outra 
banda é a terra mais somenos, e junto desta cachoeira se vem 
meter urna ribeira com grande aferida, onde Gabriel Soares tem 
come~ado um engenho, no qual tem feito grandes benfeitorias, e 



160 Tratado descritivo do Brasil em 15 87 

' 
assentado urna aldeia de escravos com um feitor que os manda. 
Na barra deste río tem urna ro~ com mantimentos, e gente com 
que se granjeia. Este rio é muito provido de pescado, marisco 
e muita ca~a, e frutas silvestres. 

Da barra de Juquirijape ao curra! de Sebastiao da Ponte 
serao cinco léguas ao longo do mar, tudo despovoado em fei~ao 
de enseada, onde se metem tres ribeiras que nascem nas campinas 
desta terra, que nao ·servem para mais que para cria~o de vacas. 
Toda esta pr aia e costa no inverno é mui _desabrigada até a barra 
de Jaguaripe, onde o tempo leste e lés·sueste é travessia, e toma 
aquí os caravelé>es da costa que se tnetem por esta barra, e eles nao 
acertam com a boca de Juquirijape para recolhetem dentro, nao 
tem outro remédio senao varar em terra, onde nao há perigo para 
as pessoas por ser tudo areia. Este curral de Sebastiao da Ponte 
está numa ponta safda ao mar como rosto no morro de Tinharé, 
da qual vai fugindo a terra para dentro,. fazendo urna enseada até 
o rio Una, que será tres léguas todas de praia. Por este rio entra 
a maré mais de duas léguas, no cabo das quais está situado o 
engenho de Sebastiao da Ponte, que tero duas moendas de água 
numa casa que mói ambas com urna ribeira, o qua! engenho é 
muí grande e forte, está mui bem fabricado de casas de vivenda, 
de purgar e outras oficinas, coro urna formosa igreja de S. Gens, 
coro tres capelas de abóbada; e por este rio Una vivero alguns 
moradores que nele tem feíto grandes fazendas de canaviais e 
man timen tos. 

' C A P 1 T U L O XXXI 

Em que se explica a terra do rio Una até 
Tinharé, e da ilha de Tapa,rica com outras 
ilhas. 

Da boca do rio Una a urna légua se mete no mar outro rio, 
que se diz Tairiri, pelo qual entra a maré duas ou tres léguas, on
de Fernao Rodrigues de Sousa fez urna populosa fazenda coro um 
engenho mui bem acabado e aperfeic;oado, coro as oficinas acostu
madas e urna igreja de Nossa Senhora do Rosário muito bem con
certada, onde tem muitos homens de soldo para se defenderem 
da praga dos aimorés, que lhe fizeram já muito dano. E tornado 
a boca <leste rio, que está muito vizinho da i1ha de Tinharé, de 
onde vai correndo até o morro, fazendo u1na enseada de obra de 
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tres léguas até a ponta do morro, onde se acaba o que se entende 
a Babia de Todos os Santos. Esta ilha faz abrigada a esta terra 
até a .P?nta do ~urral, por ser a terra alta, a qual é fraca para 
canav1a1s, onde v1vem alguns moradores, que nela estao assenta
dos da mao de Domingos Saraiva, que é o senhor desta ilha, o 
qual vivia nela e tem aí sua fazenda com grandes criac;ües e urna 
ermida onde lhe dizem missa. Da boca deste rio de Tairiri a 
esta ilha pode ser um tiro de faldío. No n1ar que há entre esta 
ilha e a terra firme, há grandes pescarías e muito marisco, onde 
por muitas ·vezes no inverno lan~a o mar fora nesta ilha e nas 
praias de defronte até o Juquirijape ambar gris muito bom. 

Tornado a ilha de Taparica, de que atrás se faz menc;ao pela 
baJ?-da de Tinharé, nao tem porto aonde se possa desembarcar, 
p_or ser cercada de baixos de pedra, aonde o mar quebra ordina
riamente, a qual, pela banda de dentro da baía, tem muitos por
tas, onde os barcos podem desembarcar coro todo tempo. Tem 
esta ilha, pela banda de dentro, grandes pontas e enseadas, onde 
com tormenta se recolhem as embarcac;óes que vera das outras 
partes da baía para a cidade. 
. Na ponta ?essa i~a de Taparica defronte da barra de Jagua

npe est~ urna tlheta ]Unto a ela, que se diz de Lopo Rebelo, que 
está che1a de arvúredo, de onde se tira muita madeira. E daqui 
para dentro é povoada Taparica de alguns moradores, que vivero 
]Unto ao mar, que lavram canas e mantimentos, e criam vacas. E 
daqui até Tamaratiba serao duas léguas de costa desta ilha, entre 
a qual e a de Tamaratiba haverá espa<;o de ilm tiro de falcao. 
Esta ilha de Tamaratiba tem urna légua de comprido, e meia de 
l~rgo, cu~a terra nao serve para mais que para mantimentos, onde 
v1vem seis ou sete moradores, a qual é do conde de Castanheira. 
Junto de Tamaratiba, da banda da terra firme, está urna ilheta 
de Sao Gonc;alo, cheia de arvoredo, muito rasa, cuja terra é fraca 
e de areia, onde o mais do tempo estao diferentes pescadores de 
rede, por haver ali muitos Ianc;os; e <liante dela estao tres ilhéus 
rasos, fazendo urna ponta ao mar contra a outra que vem da banda 
do Paraguac;u, e pode haver de uns aos outros urna légua; do mar 
contra a ponta de Taparica está outro ilhéu raso co1n arvoredo, 
que nao serve senao a pescadores de redes. No cabo da ilha 
Tamaratiba, entre ela e a de Taparica, estao tres ilhéus de areia 
pequenos, e junto deles está urna ilheta, que chamam dos Porcos, 
que será de sei~centas brac;as em quadro. l\1ais avante, junto da 
terra d: Tapanca está outra ilheta, que se diz de Joao Fidalgo, 
onde ~1ve ~m morad~r. Avante desta ilheta, numa enseada grande 
que 1 apanca faz, esta um engenho <le ac;úcar que Iavra coro bois, 
o qual é de Gaspar Pacheco, por cujo porto se servem os mor:a .• 
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dores que vivern pelo sertao da ilha, onde tem urna igreja de 
Santa Cruz; e deste engenho a duas léguas está a ponta de Tapa
rica, que é mais saída ao mar, que se chama ponta da Cruz, até 
onde está povoada a ilha de moradores, que lavram mantirnentos 
e algumas canas. Desta ponta urna légua ao norte está urna ilha 
que se diz a do Medo, cuja terra é rasa e despovoada por ser de 
areia e nao ter água. 

Da ponta de Taparica se torna a recolher a terra fazendo 
rosto para a cidade, a qual está toda povoada de moradores que 
lavrarn muitos mantimentos e canaviais. E na fazenda de Fernao 
de Sousa está urna igreja mui bem concertada, da advoca~o de 
N ossa Senhora, onde os vizinhos des ta banda tem missa aos do
mingos e días santos. 

E por aqui ternos concluido com a redondeza da Bahia e 
suas ilhas, que sao trinta e nove, a saber, vinte · e duas ilhas e 
dezessete ilhéus, fora as ilhas que há dentro nos ríos, que sao 
dezesseis entre grandes e pequ_enas, que junto todas fazern a soma 
de cincoenta e cinco; e tem a baía, da ponta do Padrao, andando-a 
por dentro sem entrar nos rios, até chegar a ponta do Tinharé, 
cincoenta e tres léguas. 

' C A P 1 T U L O XXXII 

Em que se contém quantas igrejas, engenhos 
e embarcQfÓes tem a Bahia. 

Pois que acabamos de explicar a grandeza da Bahia e seus 
recóncavos, convém que lhe juntemos o seu poder, nao tratando 
da gente, pois o fizemos atrás. 

Mas comecemos nos engenhos, nomeando-os em suma, ainda 
que particularmente se dissesse de cada um seu pouco, havendo 
que dizer deles e de sua máquina muito, os quais sao moentes e 
correntes trinta e seis, convém a saber: vinte e um que moem 
com água e quinze que moem com bois, e quatro que se andam 
fazendo. Tem mais oito casas de cozer meles, de muita fábrica e 
mui proveitosas. Saem da Bahía cada ano dtstes engenhos pas
sante de cento e vinte mil arr0bas de a~úcar, e muitas conservas. 
Tem a Babia com seus recóncavos sessenta e duas igrejas, em 
que entra a Sé e tres mosteiros de religiosos, das quais sao dezes
seis freguesias curadas, convém a saber: nove vigararias que paga 
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Sua Majestade e outras sete pagam aos curas os fregueses, e a 
maior parte das outras igrejas tem capelaes e suas confrarias, 
como em Lisboa; e todas essas igrejas estao mui concertadas, lim
pas e providas de ornamentos, nas quais, nos dias dos oragos, se 
lbe faz muita festa. Todas as vezes que cumprir ao servi~o de 
Sua Majestade se ajuntaráo na Bahía mil e quatrocentas embar
ca~oes: de quarenta e cinco para setenta palmos de quilha, cem 
embarca~oes mui fortes, em cada urna das quais podem jogar 
dois falcües por proa e dois ber~os por banda; e de quarenta e 
quatro palmos de quilha até trinta e cinco se ajuntarao oit~ 
centas embarca~ües, nas quais pode jogar pelo menos um ber~o 
por proa; e, se cumprir ajuntarem-se as mais pequenas embarca
~ües, ajuntar-se-ao trezentos barcos de trinta e quatro palmos de 
quilha para baixo, e mais de duzentas canoas, e todas estas em
barca~oes mui bem remadas. E sao tantas as embarca~oes na 
Babia, porque se servem todas as fazendas por mar, e nao há 
pessoa que nao tenha sen barco, canoa pelo menos, e nao há 
engenbo que nao tenha de quatro embarca~ües para cima; e ainda 
com elas nao sao bem servidos. 

' C A P 1 T U L O XXXIII 

Em que se comefa a declarar a fertilidade da 
Bahia e como se nela dá o gado da Espanha. 

Pois se tem dado conta tao particular da grandura da Bahía 
de Todos os Santos e do seu poder, é bem que digamos a fertili
dade dela um peda~o, e como produz em si as cria~ües das aves e 
alimárias de Espanha e os frutos dela, que nesta terra se plantam. 

Tratando em suma da fertilidade da terra, digo que acontece 
muitas vezes valer mais a novidade de urna fazenda que a proprie
dade, pelo que os bomens se mantero honradamente com pouco 
cabedal, se se querem acomodar com a terra e remediar com os 
mantimentos dela, do que é muito abastada e provida. 

As primeiras vacas que foram a Bahia levaram-nas de Cabo 
Verde e depois de Pernambuco, as quais se dao de fei~ao que 
par~m cada ano e nao deixam nunca de parir por velbas; as 
novllhas, como sao de ano, esperam o touro, e aos dois anos vem 
paridas, pelo que acontece muitas ve'zes mamar o bezerro na 
novilha e a novilba na vaca, juntamente, o que se também ve 
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nas éguas, cabras, ovelhas e porcas; e porque as novil~as esperam 
0 touro de tao tenra idade, se nao consentem nos curra1s os touros 
velhos, porque sao pesados e derreiam as novilhas, quando as 
tomam; as vacas sao muito gordas e dao muito leite, de que se 
faz muita manteiga e as mais coisas de leite que se fazem na 
Espanha; e depois de velhas criam algumas no hucho urnas ma~as 
tamanhas como urna pela e maiores, e quando sao ainda novas 
tem o carao de fora como o couro da banda do carnaz; as peles 
das mais velhas sao pretas e lisas que parecem vidradas no res
plandor e brandura, urnas e outras sao muito leves e duras, e 
dizem que ten1 virtude. 

As éguas foram a Babia de Cabo Verde, das quais se in~ou a 
terra, de modo que, custando em principio a sessenta mil-réis ~ 
mais, pelo que levaram lá muitas todos os anos e cavalos, mul~1-
plicaram de urna tal maneira, que valen:i ag?ra a dez e a d~ze mil
réis; e há homens que tero em suas gran1eanas quarenta e c1ncoen
ta, as quais parem cada ano; e esperam o cavalo P?ldras ?e um 
ano, como as vacas, e algumas vezes parem duas cnan~as 1untas. 
Sao tao formosas as éguas da Babia como as melhores da Espan~a, 
das quais nascem formosos cavalos e gran~e~ corredores, os qu~1s, 
até a idade de cinco anos, sao bem acond1Cionados, e pela ma1or 
parte como passam daqui criam malícia e fazem-se mui desassosse
gados, mal arrendados e ciosos; assim eles como as éguas ~ndam 
desferrados, mas nao faltam por isso em nada por serem mu1 duros 
de cascos. Da Babia levam os cavalos a Pernambuco por mercado
ria, onde valem duzentos e trezentos cruzados e mais. 

Os jumentos se dáo da mesma maneira que as éguas, mas sao 
de casta pequena; os cavalos nao querem toma~ as b~rras po.r 
nenhum caso, mas os asnos tomam as éguas por 1nven~ao e aru
fício, por elas serem grandes e eles pequenos que lhe nao podem 
chegar, e as éguas esperam-nos bem, pelo que ~á poucas mulas, 
mas estas que, ainda que sao pequenas, sao multo formosas, bem 
feitas e de muito trabalho. 

As ovelhas e as cabras foram de Portugal e de Cabo Verde, 
as quais se dáo muito ben1, urnas e outras parem, tira~a a pri
meira paridura, duas crian~as e muitas vezes tres, as qua1s empre
nham como sao de qua tro meses e parem cada ano pelo menos 
duas vezes, cuja carne é sempre muito gorda, mui sa~ia e ~abo
rosa; e quanto mais velha é melhor, e u1nas e outras dao multo e 
bom leite, de que se fazem queijos e manteiga. 

Os cordeiros e cabritos sao sempre muito gordos e sabo
rosos; a carne dos bodes é gorda e muito dura; a dos carneiros 
é magra enquanto sao novos e depois de velhos nao tem pre~o; e 
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criam sobre o cacho urna carne como ubre de vacas de tres dedos 
de grosso. 

A porca pare infinidade de leit5es, os quais sao muito tenros 
e saborosos, e como a leitoa é de quatro meses espera o macho, 
pelo que multiplicam coisa de espanto, porque ordinariamente 
andam prenhes, de fei~ao que parem tres vezes por ano, se lhe 
nao falta o macho. A carne dos porcos é muito sadia e saborosa, 
a qual se dá aos doentes corpo galinha, e come-se todo o ano por 
em nenhum tempo ser prejudicial, mas nao fazem os toucinhos 
tao gordos como em Portugal, salvo os que se criam nas capitanias 
de Sao Vicente e nas do Rio de Janeiro. 

As galinhas da Babia sao maiores e mais gordas que as de 
Portugal, e grandes poedeiras e muito saborosas; mas é de espan
tar que, como sao de trés meses, esperam o galo, e os frangoes da 
mesma idade tomam as femeas, os quais sao feitos galos e tao 
tenros, saborosos e gordos como se nao viu em outra parte. 

As pombas da Espanha se dao na Babia, ma~ fazem-lhes muito 
nojo as cobras que lhes comem os ovos e os fllhos, pelo que se 
nao podem criar em pombais. 

Os galipavos se criam e também fazem tao formosos como 
na Espanha, e davantagem, cuja carne é muito gorda e saborosa, 
os quais se criam sem mais cerimonias que as galin~as. E tamb~m 
se dao muito bem os patos e gansos da Espanha, cu1a carne mu1to 
gorda é saborosa. 

' C A P 1 T U L O XXXIV 

Em que se declara as árvores da Espanha 
que se dao na Bahia, e como se criam nela. 

Parece razáo que se ponha em capítulo particular os frutos 
da Espanha e de outras partes, que se dao na Babia de Todos os 
Santos. 

E comecemos nas canas-de-a~úcar, cuja planta levaram a capi
tanía dos Ilhéus das ilhas da Madeira e de Cabo Verde, as quais 
recebeu esta terra de maneira em si, que as dá maiores e melhores 
que nas ilhas e parte de onde vieram a ela, e que em nenh~ma 
outra parte que se saiba que crie canas-de-a~car, po~que na .. il~a 
da Madeira, Cabo Verde, Sao Tomé, Trudente, Canánas, Valencia 
e na 1ndia nao se dao as canas se se nao regam os canaviais como 
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as hortas e se lhes nao estercam as terras, e na Babia plantara-se 
pelos altos e pelos baixos, sem se estercar a terra, nem se regar; e 
como as canas sao de seis meses, logo acamara e é for~oso cortá-las 
para plantar em outra parte, porque aqui se nao dao tao com
pridas como lan~as; e na terra baixa nao se faz a~úcar da primeira 
novidade que preste para nada, porque acamara as canas e estao 
tao vi~osas que nao coalha o sumo deias, se as nao misturara com 
canas velhas, e como sao de quinze meses, logo fiam novidade as 
canas de plantas; e as de soca, como sao de ano, logo se cortam. 
Na ilha da Madeira e nas mais partes aonde se faz a~úcar cortam 
as canas de planta de dois anos por <liante e a soca de tres anos, 
e ainda assim sao canas mui curtas, onde a terra nao dá mais que 
duas novidades. E na Babia há muitos canaviais que há trinta 
anos que dao canas; e ordinariamente as terras baixas nunca e as 
altas dao quatro e cinco navidades e mais. 

Das árvores a principal é a parreira, a qual se dá de maneira 
nesta terra, que nunca lhe cai a folha, se nao quando a podam 
que lha lan~am fora; e quantas vezes a podem, tantas dá fruto; 
e porque durara poucos anos com a fertilidade, se as podam 
muitas vezes no ano; é a poda ordinária duas vezes para darem 
duas novidades, o que se faz em qualquer tempo do ano conforme 
ao tempo que cada um quer as uvas, porque em todo o ano 
madurecem e sao muito doces e saborosas, e nao amadurecem 
todas juntas; e há curiosos que tem nos seus jardins pé <le par
reira que tem uns bra~os com uvas maduras, outros com agra~os, 
outros com frutos em flor e outros podados de novo; e assim em 
todo o ano t~m uvas maduras, numa só parreira; mais nao há 
naquela terra mais planta que de u'vas ferrais e outras uvas pretas, 
e nao há nessa terra muitas vinhas é por respeito das formigas, 
que em urna noite dao numa parreira, lhe cortara a folha e fruto 
e o lan~am no chao; pelo que nao há na Babia tanto vinho como 
na ilha da Madeira, e como se dá na capitanía de Sao Vicente 
porque nao tero formiga que lhe fa~a nojo, onde há homens que 
colhem já a tres e quatro pipas de vinho cada ano, ao qual dao 
urna fervura no fogo por se lhe nao azedar o que <leve de nascer 
das plantas. 

As figueiras se dao de maneira que no primeiro ano que as 
plantam vem como novidade e, daí por <liante, dao figos em 
todo o ano, as quais nunca cai folha; e as que dao logo novidade 
e figos em todo o ano sao figueiras pretas, que dao muí grandes e 
saborosos figos pretos e as árvores nao sao muito grandes, nem 
duram muito tempo, porque como sao de cinco, seis anos, logo 
se enchem de carrapatos que as cornero, e lhes fazem cair as folhas 
e ensoar o fruto, os quais figos pretos nao criam bicho como os de 
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Portugal. Também há outras figueiras pretas que dao figos be
baras mui saborosos, as quais sao maiores árvores e duram per
feitas mais anos que as outras, mas nao dao a novidade tao de
pressa como ela. 

As romeiras que se plantam de quaisquer raminhos, os quais 
pegam e logo dao fruto aos dois anos; as árvores nao sao nunca 
grandes, mas dao romas em todo o ano, e nao lhes cai nunca a 
folha de todo; o fruto delas é maravilhoso no gosto e de bom 
tamanho, mas nao dao muitas romas por pesarem muito e caírem 
no chao estando em flor, com as quais árvores tem as formigas 
grande guerra, e nao se defendem delas senao com testos de água 
ao pé que fica no meio; e se se atravessa urna palha por cima, por 
ela lhe dao logo tal assalto que lhe lan~am a folha toda no chao; 
pelo que se sustentam com trabalho estas árvores e as parreiras, 
que a figueira nao faz a formiga nojo. 

As laranjeiras se plantara de pevide, e faz-lhes a terra tal com
panhia que ero tres anos se fazem árvores mais altas que um 
homem, e neste terceiro ano dao fruto, o qual é o mais formoso 
e grande que há no mundo; e as laranjas doces tero suave sabor, 
e é o seu doce mui doce, e a camisa branca coro que se vestem os 
gomos é também muito doce. As laranjeiras se faiem ·muito gran
des e formosas, e tomara muita flor de que se faz água muito fina 
e de mais suave cheiro que a de Portugal; e como as laranjeiras 
doces sao velhas, dao as laranjas com urna ponta de azedo niuito 
galante, as quais árvores as formigas em algumas partes fazem 
nojo, mas com pouco trabalho se defendem delas. Tomam essas 
ár~ores a flor em agosto, em que se come~a naquelas partes a 
primavera. 

As limeiras se dao da mesma maneira, onde há poucas que 
deem fruto azedo, por se nao usar dele na terra. As limas doces 
sao muito grandes, formosas e muito saborosas, as quais fazem 
muita vantagem as de Portugal, assim no grandor como no sabor. 
As árvores das limas sao tamanhas como as laranjeiras, a quem a 
formiga faz o mesmo dano, se lhes pode chegar, e plantara-se de 
pevide também. 

As cidreiras se plantam de estaca, mas de pevide se dao melhor, 
porque dao fruto ao segundo ano; e as cidras sao grandíssimas e 
saborosas, as quais fazem muita vantagem as de Portugal, assim 
no grandor como no sabor; e faz-se delas muita conserva. Algumas 
tem o amargo doce, outras azedo, e ero todo o ano as cidreiras 
estao de vez para dar fruto, porque tero cidras maduras, verdes, 
outras pequenas e muir.a flor; e quem as formigas nao fazem nojo 
porque tero o pé da folha muito duro. 
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Dáo-se na Babia limóes franceses tamanhos, como cidras de 
Portugal, e sao mui saborosos; e outros limóes-de-perdiz e os 
galegos, uns e outros se plantam de pevide e todos aos dois anos 
vem com novidade, os quais muito depressa se fazem árvores mui 
formosas e tomam muito fruto, o qual dao em todo o ano, como 
está <lito das cidreiras; e alguns <lestes limoeiros se fazem muito 
grandes, especialmente os gal egos. 

Também se dao na Babia outras árvores de espinho que cha
mam azamboas, de que nao há muitas na terra, por se nao apro-
veitarem nela desse fruto. · 

As palmeiras que dao os cocos, se dao na Babia melhor que 
na fndia, porque, metido um coco debaixo da terra, a palmeira 
que déle nasce dá coco em cinco e seis anos, e na índia nao dao 
estas palmas fruto em vinte anos. Foram os primeiros cocos a 
Babia de Cabo Verde, de onde se enche a terra, e houvera. 
infinidade deles s~ nao se secaram, como sao de oito e dez anos 
para cima; dize1n tque lhes nasce um bicho no olho que os faz 
secar. Os cocos sao maiores que os das outras partes, mas nao há 
quem lhes saiba matar este bicho, e aproveitar-se do . muito pro
veito que na fndia se faz dos palmares, pelo que nao se faz nesta 
terra conta destas árvores. 

Tamareiras se dao na Bahía muito formosas, que dao timaras 
mui perfeitas; as primeiras nasceram dos caro~os que foram do 
Reino e as demais de semeadas e nascidas daí a oito anos, deram 
fruto, e dos caro<;¡os <leste fruto há outras árvores que dao já, mas 
nao faz ninguém conta delas, e pode-se contar por estranheza esta 
brevidade porque se tem que quem semeia tamaras ele nem seus 
filhos lhe comem o fruto senao seus netos. Estas tamareiras nao 
dao frutos se nao houver macho entre elas, e a árvore que é macho 
nao dá fruto e é mui ramalhuda do meio para cima, e as fblhas 
sao de cor verde-escuro; as femeas tem urna copa em orna e a 
cor dos ramos é de um verde-claro. 

' CA P 1 T U L O XXXV 

Em que se conta de outros frutos estrangeiros 
que se diío na Bahia. 

Da ilha de Sao Tomé levaram a Babia gengibre, e come~ou-se 
de plantar obra de meia arroba dele, repartindo por muitas pes
soas, o qual se deu na terra de maneira que daí a quatro anos se 
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colheram mais de quatro mil arrobas, o quaf é com muita vanta
gem do que vem <la fndia, em grandeza e fineza, porque se colheu 
dele penca que pesava dez e doze arráteis, mas nao o sabiarn curar 
bem, como o da fndia, porque ficava denegrido do qual se fazia 
muita e boa conserva, do que se nao usa já na terra por . el-rei 
defender que o nao tire1n para fora. Con10 se isto soube o dei
xaram os homens pelos campos, sem o quererem recolher, e por 
nao terem nenhuma saída para fora apodreceram na terra muitas 
lá jeas cheias dele. . 

Arroz se dá na Bahía melh.or que em outra nenhuma parte 
sabida, porque o semeiam em brejos e eni terras enxutas; como 
for terra baixa é sem dúvida que o ano de novidade; de cada 
alqueire de semeadura se recolhe de quarenta para sessenta al
queires, o qual é tao grado e formoso como o de Valencia; e a terra 
em que se semeia se a tornam a limpar dá outra novidade, sem 
lhe lan\arern semente nova, senao a que lhe caiu ao colher da 
novidade. Levaram a semente do arroz ao Brasil de Cabo Verde, 
cuja palha se a comem os cavalos lhes faz muito mormo, e, se 
cornero muito dela, morrem disso. 

Da ilha de Cabo Verde e da de Sao Tomé foram a Babia 
inhames que se plantaram na terra logo, onde se dera1n de ma
neira que pasmam os negros de Guiné, que sáo os que usam mais 
dele; e colhem inhames qu~ nao pode um negro fazer mais que 
tomar um as costas; o gentío da terra nao usa deles porque os 
seus, a que chamam carás, sao mais saborosos, de quem diremos 
em seu lugar. 

, 
C A P 1 T U L O XXXVI 

Em que se diz as sementes de Espanha que 
se diio na Bahia, e o como se procede com 
e las. 

Náo é razao que deixemos de tratar das sementes de Espanha 
que se dao na Bahía, e de como frutificaram. E peguemos logo 
dos melóes que se dao em algumas partes muito bem, e sao mui 
arrazoados, mas nao chegam todos a maduros, porque lhes corta 
un1 bicho o pé, cujas pevides tornara a nascer se as semeiam. 

Pepinos se dáo melhor que nas hortas de Lisboa, e duram 
quatro a cinco meses os pepineiros, e dáo novidade que é infinita, 
sem serem regados, nem estercados. 
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Abóboras das de conservas se dao mais e maiores que nas 
hortas de Alvalade, das quais se faz muita conserva, e as abobo
reiras duram todo um ano, sem se secarem, dando sempre novi
dades mui perfeitas. 

:rytela!lcias se dao maiores e melhores que onde se podem dar 
bem na Espanha, das quais se fazem !atadas que duram todo o 
verao verdes, dando sempre novidades; e faz-se delas conserva mui 
substancial. 

Abóboras-de-quaresma, que se chaJJlam de Guiné se dao na 
Babia fa~anhosas de grandes, muitas e mui gostosas, cujas pevides 
e das outras abóboras, melancias e pepinos, se tornam a semear, 
e nada se rega. ' 

Mostarda se semeia ao redor das casas das fazendas urna só 
vez, da qual ordinariamente nascem mostardeiras e colhe-se cada 
ano muita e boa mostarda. 

Nabos e rábanos se dao melhores que entre Douro e Minho; 
os rábanos queimam muito, e dao alguns tao grossos como a perna 
de um homem, mas nem uns nem outros nao dao semente senao 
falida e pouca e que nao torna a servir. 

As couves tronchudas e murcianas se dao tao boas como em 
Alvalade, mas nao dao sementes; como as colhem cortam-nas pelo 
pé, onde lhes arrebentam muitos filhos, que como sao do tamanho 
da couvinha, as tiram e plantam como convinham, as quais pe
gam tooas sem secar urna, e criam-se de'1es melhores couves que 
da couvinha, com o que se escusa semente de couve. 

Alfaces se dao a maravilha de grandes e doces, as quais espi
gam e dao semente muito boa. 

Coentros se dao tamanhos que cobrem um homem, os quais 
espigam e dao muita semente. 

Endros se dao tao alto que parecem funcho, e onde os 
semeiam urna vez, ainda que secam, outros tornam a nascer, se 
lhe alimpam a terra, ainda que lha nao cavem. 

Funcho se dá com vara tamanha, que parece urna cana de 
roca muito grossa, e dá muita semente como os endros, e nao 
há quem os desince da terra onde se semeiam urna vez. 

A salsa se dá muito formosa, e se no verao tem conta com 
ela, deitando-lhe urna pouca de água, nunca se seca, mas nao dá 
semente, nem espiga. 

A hortela tem na Babia por praga nas hortas, porque onde 
a plantara lavra toda a terra e arrebenta por entre a outra 
hortali~a. 

J 

Declara~áo das grandezas da Bahia 171 

A semente de cebolinha nasce mui bem, e delas se dao muito 
boas cebolas, as quais espigam, mas nao seca aquela ma~aroca 
em que criam a se1nente, a qual está em flor e com o peso que 
tero, faz vergar o grelo até dar com essa ma~aroca no chao, cujas 
flores se nao secam, mas quantas sao tantas pegam no chao, e 
nasce de cada urna urna cebolinha, a cujo pé chegam urna peque
na de terra, e cortam o grelo da cebola, para que nao abale a 
cebolinha, a qual se cria assim e cresce até ter disposi~ao para 
se transpor. 

Albos nao dao cabe~a ·na Babia, por mais que os deixem 
estar na terrá, mas na capitanía de Sao Vicente se faz cada dente 
que plantara tamanho como urna cebola em uma só pe~a, e cor-
ta-se em talhadas para se pisarem. . 

Berinjelas se dao na Bahía maiores e melhores que em ne
nhuma parte, as quais fazem grandes árvores, e torna a nascer 
a sua semente muito bem. 

Tanchagem se semeia urna só vez, a qual dá muita semente 
que se espalha pela terra que se toda in~a dela. 

Poejos se dao muito e bem aonde quer que os plantam, 
I~vram a terra toda, como a hortela, mas nao espigara nem flo
rescem. 

Agrióes nascem pelas ruas onde acertou de cair alguma se
mente, e pelos quintais quando chove, a qual semente vai as 
vezes misturada com a da hortali~a, e fazem-se muito formosos, 
e dao tanta semente que nao há quem os desince, e também os há 
natnrais da terra pelas ribeiras sombrias. 

Manjericao se dá muito bem de semente, mas nao se usa dela 
na t~rra, porque .com um só pé enche todo um jardim, dispondo 
ram1nhos sem ra1z, e por pequenos que sejam, todos prendera, 
sem secar nenhum, como se tivessem raízes, o qual se faz mais 
alto e forte que em Portugal, e dura todo o ano nao o deixando 
espigar, e espiga com muita semente se lha querem apanhar, o 
que se nao usa. 

Alf~vaca se planta da mesma maneira, a qual se dá pelos 
matos tao alta que cobre um homem, a quem a formiga nao faz 
dano como ao man jericao. 

. Beldros nem beldroegas se nao semeiam, porque nascem infi
n1dade de uns e de outros, semos semearem, nas hortas e quintais 
e em qualquer terra que está limpa de mato; sao naturais da 
mesma terra. 

As chicórias e os matun;os se dao muito bem e dao muita 
semente e boa para tornar a semear. As cenouras, celgas, espina-
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fres se dao muito bem mas nao espigam, nem dao se1nentes; nem 
os cardos: vai muita semente . de Portugal, de que os moradores 
aproveitarn. 

I 

CA P l T U L O XXXVII 

Em que se declara que coisa é a mandioca. 

Até agora se disse da ferÚlidade da terra da Bahia tocante 
as árvores de fruto da Espanha, e as outras serr1entes que se n.ela 
dao. E já se sabe como nesta província frutifica1n as a~he1_as, 
saibamos dos seus mantimentos naturais; e peguemos pnme1ro 
da mandioca, que é o principal mantimcnto e de mais substancia, 
que em Portugal chamam farinha-de-pau. 

lVf andioca é u1na raiz da feii;;ao dos inhames e batatas, e tero 
. \ -a grandura conforme a bondade da terra, e a cnai;;ao que tem. 

Há casta de mandioca cu ja ra1na é delgada e da cor como ra1nos 
de sabugueiro, e fofos por dentro; a folha é de ~eit;ao e da bra~
dura da da parra, mas tem a cor do verde ma1s escura; os pes 
dessas folhas sao compridos e vermelhos, como os das mesmas ~as 
parreiras. Planta-se a mandioca en1 covas redondas como meloes, 
muito bem cavadas, e em cada cova se metem tr~s quatro pau
zinhos da rama, de palmo cada um, e nao 'entram pela terra mais 
que dois dedos, os quais paus quebram a mao, ou os cort~m com 
faca ao tempo que os plantam, porque em fresco deitam leite pelo 
corte, de onde nascem e se gera1n as raízes; e fazem-se essas planta
das mui ordenadas seis palmos de urna cov~ a outra. AArre~nta a 
rama d esta mandioca dos nós <lestes pauz1nhos aos tres d1as até 
os oito, segundo a fresquidáo do tempo, os quais ramos sao 
muito ten ros e muito cheios de nós, que se f azem ao pé de cada 
folha, por onde quebram rnuito; quando a planea rebenta é por 
esses nós, e quando os olhos nascem deles sao como de parreira. 
A grandura da raiz e da rama da mandioca é co~fon~1e a terr~ 
em que a plantam, e a criac;ao que tem; mas, ord1nanamente, e 
a rama mais alta que um home1n, e a partes cobre um hornero a 
cavalo; rnas há urna casta, que de natureza dá pequenos ramos, 
a qual plantam em lugares su jeitos aos t

1

empos torn1ent~sos, por
que a nao arranque e quebre o v_ento. H~ casta de mandioca_ q ue, 
se a dcixam criar, dá raízes de cinco e seis palmos de con1pn<lo, e 
tao grossas como a perna de um homen1;_ guere._1n-se as r<?~as <la 
mandioca limpas de erva, até que tenha d1spo-'1c;ao para u 1ar b~a 
ratz. 
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Há urna casta de mandioca, que se diz manipocamirim, e 
outra que chamam manaibut;u, que se quer comesta. de ano e 
meio por <liante; e há out.ras castas, que chama~ ta1at;u e ma
naibaru, que se querem comestas de um ano por d1ante, e duram 
estas raízes debaixo da terra sem apodrecerem tres, quatro anos. 

Há outras castas, que se dizem manaitinga e parati, que se 
comet;arn a comer de oito me.ses por di~1~te, e se pass.a de ano 
apodrecem muito; esta mandioca manalt1nga e paratl se quer 
plantada en1 terras fracas e de areia. 

Planta-se a mandioca em todo o ano, n1o sendo no inverno, 
e quer mais tempo seco. que invernoso, se ? inverno é grande 
apodrece a raiz da mandioca nos lugares ba1xos. Lant;a a rama 
da mandioca na entrada do verao urnas flores brancas como de 
jasmins, que nao tero nenhum cheiro, e por onde quer q~e que
bram a folha lant;a leite, a qual folha o gentio co~e coz1da ~m 
tempo de necessidade, com pimenta da terra. A form1ga faz mtuto 
dano a mandioca, e se lhe come a folha, mais de urna vez, fá-la 
secar; a qual como é comesta dela, nunca dá boa raiz, e para 
se defenderem as rot;as desta praga da formiga, buscam-lhe ?5 for
migueiros, de onde as arrancam com enxadas e _as que1mam; 
outros costumam, as tardes, antes que se recolham, p1sarem a terra 
dos olhos dos formigueiros com picóes muito bem, para que de 
noite, em que elas dao os seus assaltos, se detenham em tornar a 
furar a terra para saírem fora, e lant;am-lhe de redor folhas de 
árvores que elas comem, e das da mandioca velha, com o que, 
quando saem acima se embarat;am até pela manha, que se reco
lhem aos formigueiros; e se as formigas vem de fora das rot;as a 
comer a elas, lant;am-lhes dessa folha no caminho, antes que en
tram na rot;a, o qual caminho fazern muito limpo, por onde vao 
e vem a vontade, e cortam-lhe a erva com o dente, e desviam-na 
do caminho. Nesse trabalho andam os lavradores até que a man
dioca é de seis meses, que cobre bem a terra com a rama, que 
entao nao lhe faz a formiga nojo, porque acha sempre pelo chao 
as folhas que caem de cima, com o que se contentam, e nas ter.ras 
novas nao há formiga que fa~a nojo a nada. 
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' C A P 1 T U L O XXXVIII 

Que trata das raízes da mandioca e do para 
que servem. 

As rafzes da mandioca comem-nas as vacas, éguas, ovelhas, 
cabras, porcos e a ca<;a do mato, e todos engordam com elas 
comendo-as cruas, e se as comem os indios, ainda que sejam 
assadas, morrem disso por serem muito pe<;onhentas; e para se 
aproveitarem os índios e mais gente destas raízes, depois de arran
cadas rapam-nas muito bem até ficarem alvíssimas, o que fazem 
com cascas de ostras, e depois de lavadas ralam-nas em urna pedra 
ou ralo, que para isso tem, e, depois de bem raladas, espremem 
esta massa em um engenho de palma, a que chamam tapeti, que 
lhe faz lan~ar a água que tem tóda fora, e fica essa massa toda 
muito enxuta, da qual se faz a farinha que se come, que cozem 
em um alguidar para · isso feito, no qual deitam esta massa ~ a 
enxugam sobre o fogo, onde urna índia a mexe com um meio 
caba~o, como quem faz confeitos, até que fica enxuta e sem 
nenhuma umidade, e fica como cuscuz, mas mais branca, e desta 
maneira se come, é muito doce e saborosa. Fazem mais desta 
massa, depois de espremida, urnas filhós, a que chamam beijus, 
estendendo-a no alguidar sobre o fogo, de maneira que ficam tao 
delgadas como filhós mouriscas, que se fazem de massa de trigo, 
mas ficam tao iguais como obreias, as quais se cozem neste algui
dar até que ficam muito secas e torradas. 

Destes beijus sao mui saborosos, sadios e de boa digestao, que 
é o mantimento que se usa entre gente de primor, o que foi 
inventado pelas mulheres portuguesas, que o gentio nao usava 
deles. Fazem mais desta mesma massa tapiocas, as quais sao 
grossas como filhós de polme e moles, e fazem-se no mesmo algui
dar como os beijus, mas nao sao de tao boa digestao, nem tao 
sadios; e querem-se comidas quentes; com leite t_em muita gra~a; 
e com a~ócar clarificado também. 
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' CAPITULO XXXIX 

Em que se declara quáo terrível pefonha é 
a da água da mandioca. 

Antes de passarmos avante, convém que declaremos a natu
ral estranheza da água da mandioca que ela de si deita quando 
a espremem depois de ralada, porque é a mais terrível pe~onha 
que há nas partes do Brasil, e quem quer que a bebe nao escapa 
por mais contrape~onha que lhe deem; a qual é de qualidade que 
as galinhas em lhe tocando com o bico, e levando urna só gbta 
para baixo, caem todas da outra banda mortas, e o mesmo acon
tece aos patos, perus, papagaios e a todas as aves, pois os · porcos 
cabras, ovelhas, em bebendo o primeiio bocado dao tres e quatro 
voltas em redondo. e caem mortos, cu ja carne se faz logo negra e 
nojenta; o mesmo acontece a todo o genero de alimária que a 
bebe; e por esta razao se espreme esta mandioca por curtir em 
covas cobertas, e em outras partes, aonde nao fa~a nojo as cria
~óes, e se estas alimárias cornero a mesma mandioca por espre
mer, engordam com ela e nao lhes faz dano. Tem esta água tal 
qualidade que, se metem nela urna espada ou cossolete, espingar
da ou outra qualquer coisa cheia de ferrugem, lha come em vinte e 
quatro horas, de maneira que ficam limpas como quando saem 
da mó, do que se aproveitam algumas pessoas para limparem 
algumas pe~as de armas da ferrugem ·que na mó se nao podem 
alimpar sem entrar pelo sao. Nos lugares onde se esta mandioca 
espreme, se criam na água dela uns bichos brancos como vermes 
grandes, que sao pe~onhentíssimos, com os quais muitas indias 
mataram seus maridos e senhores, e matam a quem querem, do 
que tamhém se aproveitavam, segundo dizem, algumas mulheres 
brancas contra seus maridos; e basta lan~ar-se um déstes bichos 
no comer para urna pessoa nao escapar, sem l_he aproveitar alguma 
contrape~onha, porque nao mata com tanta presteza como a água 
de que se criam, e nao se sente este mal senao quando nao tem 
remédio nenhum, 
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. ' CAP 1 TUL O XL 

Que trata da farinha que se faz. da nuzndioca. 

O mantimento de mais estima e proveito que faz da man
dioca é a farinha fresca, a qual se faz destas raízes, que se lanc;am 
primeiro a curtir, de que se aproveita o gentio; e os portu
gueses, que nao fazem a farinha da mandioca crua, de que atrás 
ternos di to, senao por · necessidade. 

Costumam as índias lanc;ar cada dia destas raízes na água 
corrente ou na enxarcada, quando nao tem perto a corrente, 
onde está a curtir até que lan<;a a casca de si; e como está dessa· 
maneira, está curtida; da qual traz para casa outra tanta como 
lanc;a na água para curtir, as quais raízes escascadas"ficam muito 
alvas e brandas, sem nenhuma pe<;onha, que toda se gastou na 
água, as quais se comem assadas e sao muito boas. 

E para se fazer a farinha destas raízes se lavam primeiro 
muito bem, e depois, desfeitas a mao, se espremem no tapeti, 
cuja água nao faz mal; depois de bem espremidas desmancham 
esta massa sobre urna urupema, que é como joeira, por onde se 
coa o melhor, e ficam os caro<;os em cima e o pó que se coou 
lan<;am-no em um alguidar que está sóbre o fogo, aonde se 
enxuga e coze da maneira que fica <lito, e fica como cuscuz, a 
qual em quente e em fria é muito boa e assim no sabor como 
em ser sadia e de boa digestao. Os índios usam destas raízes tao 
c~rtidas que ficam denegridas e a farinha, azeda. Os portugueses 
na.o a querem curtida mais que até dar a casca, a qual mandam 
m1~turar al~umas raízes de mandioca crua, com o que fica a 
fann~a ma1s alva e . doce; e desta maneira se aproveitam da 
mandioca, a qual fannha fresca dura sem se <lanar cinco a seis 
dias, mas faz-se seca; e quem é bem servido em sua casa, come-a 
sempre fresca e quente. 

Estas raízes da mandioca curtida tem grande virtude para 
cura: postemas, as quais se pisam muito bem sem se espremerem; 
e, feito ~a massa um emplasto, posto sóbre a postema a molefica 
de maneira que a faz arrebentar por si, se a nao querem furar. 
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' C A P 1 T U L O XLI 

Que trata do muito para que prestam as 
raíz.es da carimá. 

Muito é para notar que de urna mesma coisa saia pe<;onha 
e contrape<;onha, como da mandioca, cuja água é cruelíssima 
pe<;onha, e a mesma raíz seca é contrapec;onha, a qual se chama 
carin1a, que se faz desta maneira. Depois que as raízes da man
dioca estao curtidas na água, se póe a enxugar sobre o fogo em 
cima de urnas varas, alevantadas tres e quatro palmos do chao, 
e como estao bem secas, ficam muito duras, as quais raízes ser
vem para mil coisas, e tem outras tantas virtudes; a principal 
serve de contrape~onha para os mordidos de cobra, e que comem 
bichos pec;onhentos, e para os que comem a mesma mandioca 
por curtir assada, cuidando que sao outras raízes, que chamam 
aipins, bons de comer, que se parecem com ela, a qual carima se 
dá desta feic;ao: tomam estas raízes secas, e rapam-lhe o defu
mado da parte de fora e ficam alvíssin1as e pisam-nas muito 
bem, e depois peneiram-nas e fica o pó delas tao delgado e 
mimoso como de farinha muito boa; e tomada urna pouca dessa 
farinha e delida em água fria, que fique como amendoada, e 
dada a beber ao tocado da pe<;onha, faz-lhe arrem-essar quanto 
tem no hucho, com o que a pe~onha que tem no corpo nao vai 
por <liante. E também serve esta carima para os. meninos que 
t~m l~mbrigas, aos quais se dá a beber desfeita na água, como 
Ílea <lito, e mata-lhes as lombrigas todas; e urna coisa e outra 
está muito experimentada, assim pelos indios, como pelos 
portugueses. 

Da mesma farinha da carima se faz urna massa que posta 
sobre feridas velhas que tem carne podre lha come toda, até que 
deixe a ferida limpa; e como os indios estao doentes, a sua dieta 
é fa~erem des te pó de carima uns caldinhos no fogo (como os de 
poeJos) que bebem, com que se acham mui bem por ser muito 
leve, e o mesmo usam os brancos no mato, lanc;ando-lhe mel ou 
a~úcar, com o que se acharo bem; e outras muitas coisas de 
comer que se fazem desta carima que se apontam no capítulo 
que se segue. 
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' C A P 1 T U L O XLII 

Em que se declara que coisa é f arinha..de-
• 

guerra, e como se faz. da carima, e outras 
coisas. 

Farinha-de-guerra se diz, porque o gentio do Brasil cos~uma 
chamar-lhe assim pela sua língua, porque quando determ1nam 
de a ir fazer a seus contrários algumas jornadas fora de sua casa, 
se provem desta farinha, que levam as costas ensacada em uns 
fardos de folhas que para isso fazem, da fei~ao de uns de couro, 
em que da 1ndia trazem especiaria e arroz; mas sao muito mais 
pequenos, onde levam esta farinha muito calcada e enfolhada, 
de maneira que, ainda que lhe caia num rio, e que lhe chova 
em cima, nao se molha. Para se fazer esta farinha se faz prestes 
muita soma de carima, a qual, depois de rapada, a pisam num 
pilao que para isso tem, e como é bem pisada a peneiram muito 
bem, como no capítulo antes fica dito. E como tem esta carima 
prestes, tomam as raízes da mandioca por curtir, e ralam como 
convém urna soma delas, e, depois de espremidas, como se faz 
a primeira farinha que dissemos atrás, lan~am urna pouca desta 
massa num alguidar que está sóbre o fogo, e por cima dela urna 
pouca de farinha da carima e, embrulhada urna com outra, a 
vao mexendo sobre o fogo, e assim como se vai cozendo lhe vao 
lan~ando do pó da carima, e trazem-na sobre o fogo, até que fica 
muito enxuta e torrada, que a tirara fora. 

Desta farinha-de-guerra usam os portugueses que nao tem 
ro~as, e os que estao fora delas na cidade, com que sustentara 
seus criados e escravos, e nos engenhos se provem dela para sus
tentarem a gente em tempo de necessidade, e os navios que vem 
do Brasil para estes reinos nao tem outro remédio de matalota
gem, para se sustentar a gente até Portugal, senao o da farinha
de-guerra; e um alqueire dela da medida da Babia, que tem dois 
de Portugal, se dá de regra a cada hornero para um mes, a qua! 
farinha-de-guerra é muito sadia e desenfastiada, e molhada no 
caldo da carne ou do peixe fica branda e tao saborosa como 
cuscuz. Também costumam levar para o mar matalotagem de 
beijus . grossos muito torrados, que dura um ano, e mais sem se 
danarem, como a farinha-de-gucrra. Desta carima e pó dela bem 

1, 
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peneirado fazem os portugueses muito bom pao, e bolos amassa
dos com leite e gemas de ovos, e desta mesma massa fazem mil 
inven~é>es de beilhós, mais saborosos que de farinha de trigo, 
com os mesmos materiais, e pelas festas fazem as frutas doces coro 
a massa desta carima, em lugar da farinha de trigo, e se a que 
vai a Babia do reino nao é muito alva e frese~, querem as mu
lheres antes a farinha de carima, que é alvíssima e lavra-se 
melhor com a qual fazem tudo muito primo. 

' C A P I T U L O XLIII 

Em que se declara a qualidade dos aipins. 

Dá-se nesta terra outra casta de mandioca, a que o gentío 
chama aipins, cujas raízes sao da fei~ao da mesma mandioca, 
a rama e a folha sao da mesma maneira, sem haver nenhuma 
diferen~a, e planta-se de mistura com a mesma mandioca, e para 
se recolherem estas raízes as conhecem os índios pela cór dos 
ramos, no que atinara poucos . portugueses. E estas raízes dos 
aipins sao alvíssimas; como estao cruas sabem as castanhas cruas 
da Espanha; assadas sao niuito doces, e tero o mesmo sabor das 
castanhas assadas, e, davantagem, as quais se comem também 
cozidas, e sao muito saborosas; e de urna maneira e de outra 
sao ventosas como as castanhas. Destes aipins se aproveitam 
nas povoa~oes novas porque como sao de cinco meses se come
~am a comer assados, e como passam de seis meses fazem-se duros, 
e nao se assam bem; mas servem entao para beijus e para farinha 
fresca, que é mais doce que a da mandioca, as quais raízes duram 
pouco debaixo da terra, e como passam de oito meses apodrecem 
muito. 

Destes aipins há sete ou oito castas; mas os que mais se esti
mam, por serem mais saborosos, sao uns que chamam jerimus. 
Os índios se valem dos aipins para nas suas festas fazerem deles 
cozidos seus vinhos, para o que os plantam mais que para os 
comerem assados, como fazem os portugueses. 

E porque tudo é mandioca, concluamos que o mantimento 
dela é o melhor que se sabe, tirado o do boro trigo, porque pao 
de trigo-do-mar, de milho, de centeio, de cevada, nao presta a 
par da mandioca, arroz, inhames e cocos. 

Milho de Guiné se dá na Bahía, como ao <liante se verá; mas 
nao se tem lá por mantimento, e ainda digo que a mandioca é 
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mais sadia e proveitosa que o boro trigo, por ser de melhor d1ges-
tao. E por se averiguar por tal, os governadores Tomé d~ Sousa, 
D. Duarte e Mem de Sá nao comiam no Brasil pao de trigo, por 
se nao acharem bem como ele, e assim o fazem outras muitas 
pessoas. 

, 
C A P 1 T U L O XLIV 

Em que se apontam alguns mantimentos de 
raízes que se criam debaixo da terra na 
Bahia. 

Como fica dito da mandioca o que em breve se pode dizer 
dela, convém que declaremos daqui por <liante outros mantimen
tos que se dao na Bahia debaixo da terra. 

E peguemos lqgo nas batatas, que sao naturais da terra, e se 
dao nela, de maneira que onde se plantam urna vez nunca mais 
se desin~am , as quais tornam a nascer das pontas das raízes, que 
ficaram na terra, quando se colheu a novidade delas. As batatas 
nao se plantam da rama como nas Ilhas, mas de talhadas das 
mesmas raízes, e em cada enxadada que dao na terra, sem ser 
mais cavada, metem urna talhada de batata, as quais se plantam 
em abril e come~am a colher a novidade em agosto, donde tem 
que tirar até todo o mar~o, porque colhem urnas batatas gran
des e ficam outras pequenas, que se vao criando ero quinze e vinte 
di as. 

Há urnas batatas grandes e brancas e compridas como as das 
Ilhas; há outras pequenas e redondas como túberas da terra, e 
mui saborosas; há outras batatas que sao roxas ao longo da casca 
e brancas por dentro; há outras que sao todas encarnadas e mui 
gostosas; há outras que sao cor azul anilada muito fina, as quais 
tingem as maos; há outras verdoengas muito doces e saborosas; 
e há outra casta, de cor almecegada, muí saborosas; e outras todas 
amarelas, de cór muito tostada, as quais sao todas úmidas e 
ventosas, de que se nao faz muita conta entre gente de primor, 
senao entre lavradores. 

Dao-se na Bahia outras raízes maiores que batatas, a que os 
índios chamam carás, que se plantam da mesma maneira que as 
batatas, e como nascem póem-lhes ao pé uns paus, por onde atre
pam os ramos que lan~am, como erva. Estes carás se plantam em 
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mar~o e colhem-se em agosto, os quais se come1n cozidos e assados, 
como os inhames, inas tfan melhor sabor; os mais deles sao bran
cos, outros roxos, outros brancos por dentro e roxos por fora 
junto a casca, que sao os melhores, e de mor sabor; outros sao 
todos negros como pós; e uns e outros se curam no fu1no, e duram 
de um ano para Óutro. Da massa <lestes carás fazen1 os portu
gueses muitos manjares con1 a\úcar, e cozidos com carne tem 
muita gra\ª· 

Dao-se nesta terra ourras raízes tamanhas como nozes e avelás, 
que se chamam n1angarás; e quan?o se col~em arrancam-nos 
debaixo da terra em tOUi\as como JUn\as e ttra-se de cada pé 
duzentos e trezentos juntos; e 'o que está no meio é como um ovo, 
e como um punho, que é a planta de onde nasceram os outros, 
o qual se guarda para se tornar a plantar; e quando o plantan1 
se faz em talhadas, como as batatas e carás; mas plantam-se tao 
juntos e pela ordem coro que se dispoe a couvinha, e nao se 
cava a terra toda, mas lin1pa do mato a cada enxadada mete1n 
urna talhada. As folhas <lestes mangarás nascem em moitas como 
os espinafres, e sao da mesma cor e fei\áO, _mas muito maio_res, e 
assim moles como as dos espinafres, as qua1s se chamam ta1obas, 
que se cornero esperregadas como eles; e sao m ui medicinais, e 
também servem coiidas coro o peixe. As raízes <lestes mangarás 
se cornero cozidas coro água e sal, e dao a casca como tremo\OS, 
e molhados em azeite e vinagre sao muí gostosos; com a\úcar 
fazem as mulheres deles mil manjares; e colhem-se duas novi
dades no ano; os que se plantara em mar~o se colhem em agosto, 
e os que se plantam em setembro se colhem em janeiro. 

Dao-se nesta terra outras raízes, que se chamam taiás, que se 
plantam como os mangarás, e sao de fei~ao de ma~arocas, mas 
cintadas com uns perfilos com barbas, como raízes de canas de 
rota, as quais se cornero cozidas na água, mas sempre ficam tesas. 
As folhas sao grandes, de fei\ao e cor das dos plátanos que se 
acharo nos jardins da Espanha, ao~ quais chamam tai.obu\u; 
co1nem-se estas folhas cozidas com pe1xe em lugar dos esp1nafres, 
e com favas verdes em lugar das alfaces, e tém mui avantajado 
sabor; os indios as comem cozidas na água e sal, e com muita soma 
de pimenta. 
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, 
C A . P 1 T U L O XLV 

Em que se contém o milho que se dá na 
Bahia e para o que serve. 

Dá-se outro mantimento em todo o Brasil, natural da mes
ma. terra, a que os índios chamam ubatim, que é o milho de 
G~1né, qu: em Por~ugal chamam zaburro. As espigas que este 
milho dá sao de ma1s de palmo, cuja árvore é mais alta que um 
homem, e da grossura das canas da rot;a, com nós e vas por den
tr<;>; e dá tres, quatro e mais espigas destas em cada vara. Este 
milho se planta por entre a mandioca e por entre as canas 
novas de at;úcar, e colhe-se a novidade aos tres meses, urna em 
agosto e outra em ja~eiro. Este milho _come o gentío assado por 
fruto, e fazem seus v1nhos com ele coz1do, com o qual se embe
beda.m, e _os portugueses que comunicam com o gentio, e os 
mest1t;os nao se desprezam dele, e bebem-no mui valentemente. 
Costuma este gentío dar suadouros com este milho cozido aos 
doentes de boubas, os <Juais tomam com o bafo dele, com 0 que 
se acham bem; ?os qua1s suadouros se acham saos alguns homens 
brancos e mes~it;os que se valem deles; o que parece mistério 
porque. este mtlho por natureza é frío. Plantara os portugueses 
este milho para manten~a dos cavalos e criat;ao das galinhas e 
cabras,. ovelh~s e porcos; e aos negros de Guiné o dao por fruta, 
os qua1s o nao querem por mantimento, sendo o melhor da sua 
terra; a cor geral <leste milho é branca; há outro almecegado, 
outro preto, outro vermelho, e todo se planta a máo e tem urna 
mesma qualidade. ' 

Há outra cast~ de milho que sempre é mole, do qual fazem 
os portug~eses mu1to bom páo e bolos com ovos e at;úcar. O 
mesmo m1lho quebrado e pisado no piláo é bom para se cozer 
com caldo de carne, ou pescado, e de galinha, o qual é mais 
saboroso que o arroz, e de urna casta e outra se curam ao fumo, 
onde se conserva pa~a se nao danar; e dura de um ano para 
outro. 
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C A P 1 T U L O XLVI 

Em que se apontam os legumes que se dáo na 
Bahia. 

Pois que até aqui tratamos dos mantimentos naturais da 
terra da Babia, é bem que digamos dos legumes que se nela 
criam. E comeoemos pelas favas, que os indios chamam comendá, 
a_s quais sao muito alvas, e do tamanho e maiores que as de 
:tvora em Portugal; mas sao delgadas e amassadas, como os figos 
passados. 

Há outras favas, meio brancas e meio pretas, mas sao pe
quenas; e estas favas se plantam a mao na entrada do inverno, 
e como nascem póe-se ao pé de cada um um pau, por onde atre
pam, como fazem em Portugal as ervilhas; e, se tem por onde atre
par, fazem grande ramada; a fúlha é como a dos feijoes da 
Espanha, mas maior; a flor é branca; comet;am a dar a novidade 
no fim do inverno e dura mais- de tres meses. Estas favas sao, 
em verdes, mui saborosas, e cozem-se com as cerimonias que se 
costumam em Portugal, e sao reimosas como as do reino; e dáo 
em cada bainha quatro e cinco favas, e depois de secas se cozem 
muito bem, e nao criam bichos, como as da Espanha, e sao muito 
melhores de cozer; e de urna maneira e de outra fazem muita 
vantagem no sabor as de Portugal, assim as declaradas como a 
outra casta de favas, que sao brancas e pintadas de pontos negros. 

Dáo-se nesta terra infinidade de feijóes naturais dela, uns 
sao brancos, outros pretos, outros vermelhos, e outros pintados 
de branco e preto, os quais se plantam a mao, e como nascem 
pae-se-lhe a cada pé um pau, por onde atrepam, como se faz 
as ervilhas, e sobem de maneira para cima que fazem deles !ata
das nos quintais, e cada pé dá infinidade de feijoes, os quais 
sa~ da mesma feit;ao que os da Espanha, mas tem mais compridas 
ba1nhas, e a folha e flor como as ervilhas; cozem-se estes feijoes 
sendo secos, como em Portugal, e sao mui saborosos, e enquanto 
sao verdes cozem-se com a casca como fazem as ervilhas, e sao 
mui desenfastiados. 

Chamam os índios jerimus as abóboras-da-quaresma, que 
sao naturais desta terra, das quais há dez ou doze castas, cada 
urna de sua feit;ao; e plantam-se duas vezes no ano, em terra 
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úmida .e sólta, as quais se esten<lem muito pelo chao, e dá cada 
aboboreira n1uita soma; mas nao sao tan1anhas como as da casta 
de Po.rtugal. Costuma o gentio cozer e assar estas abóboras intei
ras por lhe nao entrar água dentro, e depois de cozidas as cortam 
como melóes, e lhes deitam as pevides fora, e . sao assiin rnais 
saborosas que cozidas em talhadas, e curan1-se no fumo para 
durarem todo o ano. 

As que em Portugal chamamos caba\OS, chama o gentio pela 
sua língua geremuie, das quais tem entre si muitas castas de 
diferentes feic;óes, tirando as abóboras cornpridas, de que dissemos 
atrás. Essas abóboras ou cabac;os semeia o gentío para fazer delas 
vasilhas para seu uso, as quais nao costuma co1ner, mas deixam
nas estar nas aboboreiras até se fazerem duras, e como estáo de 
vez, curam-nas no furno, de que fazem depois vasilhas para acar
retarem água, por outras pequenas bebem, outras meias levam 
as costas cheias de água quando caminha1n; e há alguns <lestes 
caba~os tamanhos que levam dois almudes e mais, nos quais 
guardarn as sen1entes que hao de plantar; e costumam também 
cortar esses cabac;os em verdes, como estao duros, pelo- meio, e 
depois de curadas estas metades servem-lhes de gamelas, e outros 
despejos, e as n1etades dos pequenos servem-lhes de escudelas, e 
dao-lhes por dentro urna tinta preta, por fora outra amarela, que 
se nao tira nunca; e estas sao as suas porcelanas. 

' C A P 1 T U L O XL VII 

Em que se declara a natureza dos amendoins 
e fJa.ra que seroem. 

Dos amendoins ternos que dar conta particular, porque é 
coisa que se nao sabe haver senao no Brasil, os quais nascem 
debaixo da terra, onde se plantam a máo, um palmo um do 
outro; as suas folhas sao como as dos feijóes da Espanha, e tem 
os ramos ao longo do chao. E cada pé dá um grande prato 
<lestes amendoins, que nascem nas pontas das raízes, os quais sao 
tamanhos corno bolotas, e tem a casca da mesma grossura e du
reza, rnas é branca e crespa, e tcm dentro de cada bainha tres 
e quatro amendoins, que sao da fei~ao dos pinhóes com casca, e 
ainda n1ais grossos. Ten1 urna tona parda, que se lhes sai logo 
con10 a do 111iolo dos pinhóes, ó qual miolo é alvo. Con1estos 
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crus tem sabor de gravanc;os crus, mas comem-se assados e cozidos 
com a casca, como as castanhas, e sao muito saborosos, e torrados 
fora da case~ sao melhores. De urna maneira e de outra é esta 
fruta muito quente . em demasia, e causam dor de cabec;a, a quem 
come muitos, se é doente dela. Plantam·se estes amendoins em 
terra solta e úmida, na qual planta e beneficio dela nao entra 
homem macho: só as índias os costumam plantar, e as mesti-;as; 
e nesta lavoura nao entendem os maridos, e tem para si que se 
eles ou seus escravos os plantarem, que nao hao de nascer. E 
as femeas os vao apanhar, e, segundo seu uso, hao de ser as 
mesmas que os plantem; e para durarem todo o ano curam-nos 
no fu1no, onde os tem até vir outra novidade. 

Desta fruta fazem as mulheres portuguesas todas as coisas 
doces, que fazem das amendoas, e cortados os fazem cobertos de 
ac;úcar, de mistura com os confeitos. E também os curam em 
pe~as delgadas e compridas, de que fazem pinhoadas; e quem 
os nao conhece por tal os come, se lhos dáo. O próprio tempo 
em que se os amendoins plantam é em fevereiro, e nao estao 
debaixo da terra mais que até maio, que é o tempo em que se 
lhes colhe a novidade, o que as femeas vao fazer corn grande 
festa. 

' CAP 1 T U LO XLVIII 

Em que se declara quantas castas de pimenta 
há na Bahía. 

. A sombra <lestes legumes, e na sua vizinhan~a, podemos 
a1unt.ar qua?tas castas de pimenta há na Bahia, segundo nossa 
notíc1a; e digamos logo da que chamam cuiém, que sao tama
nhas como cerejas, as quais se comem em verdes, e, depois de 
maduras, cozidas inteiras com o pescado e com os Iegumes, e de 
~m~ man~ira e de outra queimam muito, e o gentío come-a 
1nteira, misturada com a farinha. 

Costumam os portugueses, imitando o costume dos índios, 
se~arem esta pimenta, e depois de estár bem seca, a pisam de 
m1~tura com o sal, ao que chamam juquiraí na qual molham o 
pe1xe e a carne, e entre os brancos se traz no saleiro, e nao. des
contenta a ninguém. Os índios a comem misturada com a fari
nha, quando nao tem que comer com ela. Estas pimentas fazem 
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árvores de quatro e de cinco palmos de alto, e duram muitos 
anos sem se secar. 

Há outra pimenta, a que pela língua dos negros se chama 
cuiemo~u; esta é grande e comprida, e depois de madura faz-se 
vermelha; e usam dela como da de cima; e faz árvores de altura 
de um homem, e todo o ano dá novidade; sempre tem pimentas 
vermelhas, verdes e flor, e dura muitos anos sem se secar. 

Há outra casta, que chamam cuiepiá, a qual tem bico, 
fei~o e tamanho dos gravan~os; come-se em verde, crua e co~ida 
como a de cima, e como é madura faz-se vermelha, a qual que1ma 
muito; a quem as galinhas e pássaros tem grande afei~ao; e faz 
árvore mea, que em todo o ano dá novidade. 

Há outra casta, que chamam sabaa, que é comprida e del
gada, em verde nao queima tanto como quando é madura, que 
é vermelha; cuja árvore é pequena, dá fruta todo o ano, e também 
se usa dela como da mais. 

· Há outra casta que se chama cuiejurimu, por ser da fei~áo 
de abóbora, assim amassada; esta, quando é verde, tem a cor 
azulada, e como é madura se faz vermelha; da qual se_ usa como 
das mais de que ternos dito, cuja árvore é pequena e em todo 
o ano dá novidade. 

Há outra casta, que chamam cumari, que é bravia e nasce 
pelos matos, campos e pelas ro~as, a qual nasce do feitio dos 
pássaros que a comem muito, por ser mais pequena que gravan
c;os; mas queima mais que todas as que dissemos, e é mais gostosa 
que todas; e quando é madura faz-se vermelha, e quando se 
acha desta nao se come da outra; faz-se árvore peguena, tem as 
flores brancas como as mais, e dá novidade em todo o ano. 

, 
C A P 1 T U L O XLIX 

Daqui por diante se dirá das árvores de fruto, 
comefando nos cajus e cajuís. 

Convém tratar daqui por <liante das árvores de fruto natu
rais da Bahía, águas vertentes ao mar e a vista dele; e demos o 
primeiro lugar e capítulo por si aos ca jueiros, pois é urna árvore 
de muita estima, e há tantos ao longo do mar e na vista dele. 
Estas árvores sao como figueiras grandes, tem a casca da mesma 
cor, e a madeira branca e mole como figueira, cujas folhas sao 

· da fei~ao da cidreira e mais macias. As folhas dos olhos novos 

Declarafao das grandezas da Bahia 187 

csao vermelhas, muito brandas e frescas, a flor é como a do 
sabugueiro, de bom cheiro, mas muito breve. A sombra destas 
~rvores é _ muito fria e fresca, o fru.to é formosíssimo; algumas 
arvores dao fruto verme1ho e compndo, outras o dao da mesma 
cor e redondo. 

Há outra casta que dá o fruto da mesma fei~ao, mas a partes 
v:rmelho e noutras de cor al~ecegada; há outras árvores que 
dao o fruto amarelo e compndo como peros del-rei mas sao 
em tudo maiores que os peros e da mesma cor. ' 
_ Há .outras árvores que dao este fruto redondo, e uns e outros 

sao mu1to gostosos, sumarentos e de suave cheiro os quais se 
desfazem todos em água. ' 

A natureza <lestes cajus é fria, e sao medicinais para doentes 
de fe~res, e para quem tem fastio, os quais fazem bom estómago 
e multas pess~as lhes ~omam o sumo pelas manhas em jejum, 
para conser~a~ao do esto.mago, e fazem bom bafo a quem os come 
pela manha, e por ma1s que se coma deles nao fazem mal a 
nenhuma hora do dia, e sao de tal digestao que em dois credos 
se esmoem. 

Os cajus silvestres .travam junto do olho que se lhes bota 
fora, mas os que se cnam nas ro~as e nos quintais comem-se 
~odos s~m terem que lan~ar fora por nao travarem. Fazem-se 
estes caJ~s de conserva, que é muito suave, e para se comerem 
logo coz1dos no a~úcar cobertos de canela nao tem prec;o. Do 
sumo desta fruta faz o gentio vinho, com que se embeberla, que 
é de bom cheiro e saboroso. 

É para notar que no olho <leste pomo tao formoso cria a natu
re~a- outra fruta, parda, a que chamamos castanha, que é da 
fe1~ao e ta~anho de um rim de cabrito, a qual castanha tem 
ª casca multo ~ura e de natureza quentíssima e o miolo que 
tem dentro; de1ta essa casca um óleo tao forte que aonde , toca 
na ~arne faz empola, o qual óleo é da cor de azeite, e tem 0 cheiro 
~ui forte. Te?1 esta castanha o miolo branco, tamanho como 

de urna amendoa grande~ a qual é muito saborosa, e quer 
arremedar no sabor aos p1nhoes, mas é de muita vantagem. 
Destas castanhas fazen1 as mulheres todas as conservas doces que 
~~stuman: faze~ com as amendoas, o que te,m gr~~ª na suavidade 

sabor.' o m1olo destas castanhas, se esta muitos dias fora da 
casca, cna ran~o do azeite que tem em si; quando se quebram 
estas castanhas para lhes tirarem o miolo, faz o azeite que tem 
na casca pelar as maos a quem as quebra. 

Estas árvores se dao em areia e terras fracas e se as cortam 
tornam logo a rebentar, o que fazem poucas árvo;es nestas partes. 
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Cria-se nestas árvores urna resina muito alva, da qual as mulheres 
se aproveitam para fazerem alcorce de ac;úcar em. lugar de· alqui
tira. N ascem estas árvores das castanhas, e em do1s anos se fazem 
mais altas que um homem, e no mesmo t~mpo dao fr~to, o qual, 
enquanto as árvores sao novas, é avanta1ado no cheuo e sabor. 

Há outra casta desta fruta, que os indios chamam cajuf, cuja 
árvore é nem mais nem menos que a dos cajus, senao quanto é 
muito mais pequena, que lhe chega um homem do ch_ao ao m.ais 
alto dela a colher-lhe o fruto, que é amarelo, mas nao é ma1or 
que :.ts cerejas grandes, e tero maravilhoso sabor com a pontinha 
de azedo, e criam também sua castanha na ponta, as qua1s árvores 
se nao dáo ao longo do mar, mas nas campinas do sertao, além 
da catinga. 

' CAPITULO L 

Em que se declara a natureza das pacobas 
e bananas. 

Pacoba é urna fruta natural desta terra, a qual se dá em 
urna árvore muito mole e fácil de cortar, cujas folhas sao de 
doze e quinze palmos de comprido e de tres e quatro de largo; 
as de junto ao olho sao menores, muito verdes urnas e outras, e a 
árvore da mesma cor mas mais escura; na india chamara a estas 
pacobeiras figueiras e ao fruto, figos. Cada árvore destas nao dá 
mais que um só cacho que pelo menos tem passante de duzentas 
pacobas, e como éste cacho está de vez, c?rtam a árvore pel~ pé 
e de um só golpe que lhe dáo com urna fo1ce a cortam e cerce1a?1, 
como se fóra um nabo, do qual corte corre logo água em flo, 
e dentro em vinte e quatro horas torna a lanc;ar do meio do 
corte um ólho mui grosso de onde se gera outra árvore; de redor 
<leste pé arrebentam muitos filhos que aos seis meses dao fn.~to, 
e ao mesmo faz a mesma árvore. E como se corta esta pacobeua, 
tiram-lhe o cacho que tem o fruto verde e muito teso, e depen
duram-no em parte onde amadurec;a, e se fa<;am amarelas as 
pacobas; e na casa onde se fizer fogo amadurecem mais depressa 
coro a quentura; e como esta fruta está madura, cheira muito 
bem. Cada pacoba destas tem um palmo de comprido e a gros
sura de um pepino, as quais tiram as cascas, que sao de grossura 
das favas; e fica-lhes o miolo inteiro almecegado, muito saboroso. 
Dao-se estas pacobas assadas aos doentes em lugar de mac;as, das 
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quais se faz marmelada muito sofrível, e também as concertam 
como berinjelas, e sao muito gostosas; e cozidas no ac;úcar com 
canela sáo estremadas, e passadas ao sol sabem a pessegos 
passados. Basta que de toda a maneira sao muito boas, e dao 
em todo o ano; mas no inverno nao há tantas como no veráo, 
e a estas pacobas chama o gentio pacobu~u, que quer dizer 
pacoba grande. 

Há outra casta que nao sao tamanhas, mas muito melhores 
no sabor, e vermelhac;as por dentro quando as cortam, e se dao 
e criam da mesma maneira das grandes. 

Há. outra casta, que os indios chamam pacobamirim, que 
quer d1zer pacoba pequena, que sao do comprimento de um 
dedo, mas mais grossas; essas sao tao doces como timaras em . , 
tudo mu1 excelentes. 

. As ba~aneiras tem árvores, folhas ~ cria<;áo como as paco
beiras, e nao há nas árvores de urnas as outras nenhuma dife
ren<;a. as quais foram ao Brasil de Sao Tomé, aonde ao seu fruto 
cha~a~ ban~nas e na 1ndia chamam a cstes figos de horta, as 
qu~1s sao,.. ma1s curtas que as pacobas, mas mais grossas e de tres 
quina~; tero ~ casca da m~sma cor e grossura das das pacobas, 
e o m1olo ma1s mole, e cheuam melhor como sao <le vez, as quais 
arregoa a casca como vao amadurecendo e fazcndo algumas 
fendas ao alto, o que fazem na árvore; e nao sao tao sadias como 
as pacobas. 

, Os negros da Guiné sao mais afei~oados a estas bananas que 
as pacobas, e delas usam nas suas r~as; e urnas e outras se que
re~ pla~ta~as .em vales perto da água, ou ao menos em terra que 
se1a mu1to um1da para se darem bem e também se dao em terras 
secas e de areia; quem cortar atravessadas as pacobas ou bananas, 
ver-1.hes-á no meio urna fei<;ao de crucifixo, sobre o que contem
plauvos tem muito que dizer. 

, 
CAP 1 TUL O LI 

Em que se diz que fruto é o que se chama - . . . , mamoes e ¡aracatias. 

De Pernambuco veio a Babia a semente de urna fruta a que 
chamam mamoes, os quais sao do tamanho e da fei~ao e cor de 
grandes peros camoeses, e telll muito oom cheira . .como sao de 
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vez, se fazem nas árvores, e em casa acabam de amadurecer; e 
como sao maduros se fazem moles como melao.; e para se come
rem cortam-se em talhadas como ma~a, e tiram-lhes as pevides 
que tem, envoltas em tripas, como as de melao, mas sao crespas 
e pretas como graos de pimenta da fndia, as quais talhadas se 
apara a casca, como a ma~, e o que se come é da cor e bran
dura do melao, o sabor é doce e muito gostoso. Estas sementes 
se semearam na Bahia, e nasceram logo; e tal agasalhado lhe 
fez a terra que no primeiro ano se fizeram as árvores mais altas 
que um homem, e ao segundo come~aram de dar fruto, e se 
fizeram as árvores de mais de vinte palmos de alto, e pelo pé 
tao grossas como um homem pela cinta; os seus ramos sao as 
mesmas folhas arrumadas como as das palmeiras; e cria-se o 
fruto no tronco entre as folhas. 

Entre estas árvores há machos, que nao dao fruto como as 
tamareiras, e urnas e outras em poucos anos se fazem pelo pé 
tao grossas como urna pipa, e davantagem. 

Nesta terra da Bahia se cria outra fruta natural dela, que 
em tudo se parece com estes mamóes de cima, senao que sao 
mais pequenos, a qual os índios chamam jaracatiá, mas tero a 
árvore delgada, de cuja madeira se nao usa. Esta árvore dá a 
flor branca, o fruto é amarelo por fora, da fei~ao e tamanho dos 
figos beberas ou longais brancos, que tem a casca dura e grossa, 
a que chamam em Portugal longais; de.sta maneira, tem esta 
fruta a casca, que se lhe apara quando se come, tem bom cheiro, 
e o sabor toca de azedo, e tem urnas sementes pretas que se 
lan~am fora. 

' C A P 1 T U L O LII 

Em que se diz de algumas árvores de fruto 
que se dáo na vizinhanfa do mar da Bahia. 

Na vizinhan~a do mar da Babia se dao urnas árvores nas 
campinas e terras fracas, que se chamam mangabeiras, que sao 
do tamanho de pessegueiros. Tem os troncos delgados, e a folha 
miúda, e a flor como a do marmeleiro; o fruto é amarelo corado 
de vermelho, como pessego calvos, ao qual chamam mangabas, 
que sao tamanhas como ameixas e outras maiores, as quais em 
verdes sao todas cheias de leite, e colhem-se inchadas para ama
durecerem em casa, o que fazem de um día para o outro, porque 
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se amadurecem na árvore caem no chao . . Esta fruta se come toda 
sem deitar nada fora como figos, cuja casca é tao delgada que 
se lhe pela se as enxovalham, a qual cheira muito bem e tem 
suave sabor, é de boa digestao e faz bom estómago, ainda que 
comam muitas; cuja natureza é fria, pelo que é muito boa para 
os doentes de febres por ser muito leve. Quando estas mangabas 
nao estao bem maduras, travam na boca como as sorvas verdes 
em Portugal, e quando estao inchadas sao boas para conserva de 
a~úcar, que é muito medicinal e gostosa. 

Ingá é árvore desafei~oada que se nao dá senao em terra boa, 
de cu ja lenha se faz boa decoada para os engenhos. E dá urna 
fruta da fei~ao das alfarrobas da Espanha, e tem dentro urnas 
pevides como as das alfarrobas, e nao se lhe come senao um doce 
que tem em derredor das pevides, que é muito saboroso. 

Cajá é urna árvore comprida, com copa como pinheiro; tero 
a casca grossa e áspera, e se a picam deita um óleo branco como 
leite em fio, que é muito pegajoso. A madeira é muito mole e 
serve para fazer decoada para os engenhos; dá flor branca como 
a de macieira, e o fruto é amarelo do tamanho das ameixas, tem 
grande car~o e pouco que comer, a casca é como a das ameixas. 
Esta fruta arregoa, se lhe chove, como é madura, a qual cai com 
o vento no chao, e cheiram muito bem o fruto e as flores, que 
sao brancas e formosas; o sabor é precioso, com ponta de azedo, 
cuja natureza é fria e sadia; dao esta fruta aos doentes de febres, 
por ser fria e apetitosa, e chama-se como a árvore, que se dá ao 
longo do mar. 

Bacuripari é outra árvore de honesta grandura, que se dá 
perto do mar, e quando a. cortam corre-lhe um óleo grosso de 
entre a madeira e a casca, muito amarelo e pegajoso como visco. 
Dá esta áryore ur_n fruto tamanho como fruta nova, que é ama
relo e cheira mu1to bem; e tem a casca grossa como laranja, a 
ciual se lhe tjra muito bem, e tem dentro dois caro~os juntos, 
sobre os qua1s tem o que se lhe come, que é de maravilhoso 
sabor. . 

Piqui é urna árvore real, de cuja madeira se dirá adiante, 
a qual árvore dá frutas como castanhas, cuja casca é parda e 
t~a ~· tirada, ficam urnas castanhas alvíssimas, que sabem como 
p1nhoes crus e cada árvore dá disto muito. 
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' C A P 1 T U L O LIII 

Que trata da árvore dos umbus, que se dá 
pelo sertáo da Bahia. 

Umbu é urna árvore pouco alegre a vista, áspera da madeira, 
e com espinhos como romeira, e do seu tamanho, a qual tem a 
folha miúda. Dá esta árvore urnas flores brancas, e o frt.1to, do 
mesmo nome, do tamanho e f ei~ao das ameixas brancas, e tem a 
mesma cbr e sabor, e o caro~o maior. Dá-se esta fruta ordinaria
mente pelo sertao, no mato que se chama a caatinga, que está 
pelo menos afastado vinte léguas do mar, que é terra seca, de 
pouca água, onde a natureza criou a estas árvores para remédio 
da s~de que os indios por ali passam. Esta ~r~ore lan~a .?as 
raízes naturais outras raízes tamanhas e da fe1~ao \ das bot11as, 
outras maiores e menores, redondas e compridas como batatas, e 
acham-se algumas afastadas da árvore cincoenta e sessenta passos, 
e outras mais ao perto. E para o gentio saber onde estas raízes 
estao, anda batendo com um pau pelo chao, por cujo tom o 
conhece, onde cava e tira as raízes de tres e quatro palmos de alto, 
e outras se acham a flor da terra, as quais se tira urna casca parda 
que tem, como a dos inhames, e ficam alvíssimas e brandas como 
ma~as de coco; cujo sabor é mu~ ?oce.' e tao su.marento que se 
desfaz na boca tudo em água fng1díss1ma e mu1 desencalmada; 
com o que a gente que anda pelo sertao mata a sede onde nao 
acha água para beber, e mata a fom~ comendo esta raíz, qu~ é 
mui sadia, e nao fez nunca mal a n1nguém que comesse multo 
dela. Destas árvores há já algumas nas fazendas dos portugueses, 
que nasceram dos caro~os dos umbus, onde dao o mesmo fruto 
e raízes. 

, 
C A P 1 T U L O LIV 

Em que se diz de algumas árvores de fruto 
a/astadas do mar. 

Afastado do mar da Babia, e perto dele se dao urnas árvores 
que chamam sapucaia, que sao muí grandes, de cujo fruto trata
mos aqui somente. Esta árvore toma tanta flor amarela, que se lhe 

f 
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nao enxerga a folha ao longe, a qual flor é muito formosa, mas 
nao tem nenhum cheiro. Nasce desta flor urna bola de pau tao 
dura como ferro, que está por dentro cheia de fruto. Terá esta 
bola urna polegada de grosso, e tem a boca tapada com urna 
tapadoura tao justa que se nao enxerga a junta dela, a qual se 
nao despega senao como a fruta que está dentro e de vez, que 
esta bola cai no chao, a qual tem por dentro dez ou doze repar
timentos, e em cada um urna fruta tamanha como urna castanha 
de Espanha, ou mais comprida; as quais castanhas sao muito 
alvas e saborosas, assim assadas como cruas; e despegadas estas 
bolas das castanhas e bem limpas por dentro, servem de grais ao 
gentio, onde pisam o sal e a pimenta. 

Piquiá é urna árvore de honesta grandura, tem a madeira 
amarela e boa de lavrar, a qual dá um fruto tamanho como 
marmelos que temo nome da árvore; este fruto tema casca dura 
e grossa como caba~o, de cor parda por fora, e por dentro é todo 
cheio de um mel branco muito doce; e tem misturado urnas 
pevides como de ma~as, o · qual mel se lhe come em sorvos, e 
refresca muito no verao. 

Macuge é urna árvore comprida, delgada e muito quebradi~a 
e dá-se em areias junto dos rios, perto do salgado, e pela terra 
~entro d~z ou ~oze léguas. Q~ando cortam esta árvore, lan~a de 
s1 um le1te mutto alvo e pega1oso, que lhe corre em fio; a qual 
dá urnas frutas do mesmo nome, redondas, comos pés compridos 
e_ cor verdoenga, e sao tamanhas como ma\as pequenas; e quando 
sao verdes travam muito, e sao todas cheias de leite. Colhem-se 
inchadas para amadurecerem em casa, e como sao maduras 
tomam a cor almecegada; comem-se todas como figos, cujo sabor 
é mui suave, e tal que lhe nao ganha nenhuma fruta da Espanha, 
nem de outra parte; e tem muito bom cheiro. 

Jenipapo é urna árvore que se dá ao longo do mar e pelo 
sertao, cujo fruto aqui tratamos somente. A sua folha é como de 
castanheiro, a flor é branca, da qual lhe nasce muita fruta, de 
que to~a cada ano muita quantidade; as quais sao tamanhas 
como hmas, e da sua fei~ao; sao de cor verdoenga, e como sao 
madu~as se fazem de cor parda~a e moles, e tém honesto sabor 
e mutto que comer, com algumas pevides dentro, de que estas 
árvores nascem. Quando esta fruta é pequena, faz-se dela con
ser~a, e. como é grande, antes de amadurecer, tinge o sumo dela 
mu1to, com a qual tinta se tinge toda a . na~ao do gentio em 
lavores pelo corpo e. quando p6e esta tinta é branca como água, 
e como se enxuga se faz preta como azeviche; e quanto mais a 
lavam, mas preta se faz; e dura nove días, no cabo dos quais se 
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vai tirando. Tem virtude esta tinta para fazer secar as bostelas 
das boubas aos indios, e a quem se cura com ela. 

Pela terra adentro há outra árvore, a que chamara guti, que 
é de honesta grandura; dá urna fruta do mesmo nome, do tama
nho e cor das peras pardas, cuja casca se lhe apara; mas tem 
grande caro~o, e o que se lhe come se tira em talhadas, c?mo 
as peras, e é muito saboroso; e lan<;adas essas talhadas em v1nho 
nao tem pre~o. Faz-se desta fruta marmelada muito gastosa, a 
qual tem grande virtude pa~a estancar cámaras de sangue. . 

Nas campinas há outra arvore, a que chamara ubucaba, cu1a 
madeira é mole, e dá urnas frutas pretas e miúdas como mur
tinhos, que se cornero, e tem sabor mui sofrível. 

Mondururu é outra áryore que dá urnas frutas pretas, tama
nhas como avelás, que se comem todas, lan~ando-lhes fora urnas 
pevides brancas que tem, a qual fruta é muito saborosa. 

Há outra árvore como laranjeira, que se chama comichá, 
a qual carrega todos os anos de urnas frutas vermelhas, tamanhas 
e de fei~áo de murtinhos, que se comem todas lan~ando-lhes fora 
urna pevide preta que tem, que é a semente destas árvores, a 
qual fruta é muito gostosa. 

Mandiba é urna árvore grande que dá fruto do mesmo nome 
tamanho como cerejas, de cor vermelha, e ·muito doce; come-se 
como sorva, lan~ando-lhe o car~o fora e urna pevide que tem 
dentro, que é a sua semente. 

Cambuí é urna árvore delgada de cuja madeira se nao usa, 
a qual dá flor branca, e o fruto amarelo do mesmo nome; d~ 
tamanho, fei~áo e cor das ma~ás de anáfega. Esta fruta é .mu1 
saborosa, e tem ponta de aiedo; lan~a-se-lhe fora um carOCinho 
que tero dentro como coentro. 

Dá-se no ·mato perto do mar e afastado déle urna fruta que se 
chama curuanha, cuja árvore é como vides, e trepa por outra 
árvore qualquer, a qual tem pouca íolha; o fruto que dá é de 
uns oito dedos de comprido e de tr~s a quatro de largo, de fei~áo 
da fava, o qual se parte pelo meio como fava e fica em duas 
metades, que "tem dentro tres e quatro car~os, da fei?o das 
colas de Guiné, da mesma cor e sabor, os quais ca~os tem vir
tude para o fígado. Estas metades tem a casquinha muito del
gada como ma~ás, e o mais que se come é da grossura de urna 
cásea de laranja; tem extremado sabor; comendo-se esta fruta 
crua, sabe e cheira a camoesas, e assada tem o mesmo sabor delas 
assadas; faz-se desta fruta marmelada muito boa, a qual por sua 
natureza envolta no a~car cheira a almíscar, e tem o sabor de 
perada almiscarada; e quem a nao conhece entende e afirma que 
é perada. 
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Os ara~azeiros sao outras árvores que pela maior parte se 
dáo em terra fraca na vizinhan~a do mar, as quais sao como 
macieiras na grandura, na cor da casca, no cheiro da folha e na 
cor e fei~ao deia. A flor é branca, da fei<;áo da de murta, e cheira 
muito bem. Ao fruto chamam ara<;ás, que sao da fei~ao das 
nesperas, mas alguns muito maiores. Quando sao verdes tem 
a cor verde, e como sao maduros tem a cor das peras; tem o 
olho como nesperas, e por dentro caro~os, como elas, mas muito 
mais pequenos. Esta fruta se come toda, e tem ponta de azedo 
mui saboroso, da qual se faz marmelada, que é muito boa, e 
melhor para os doentes de cámaras. 

Perto do salgado há outra casta de ara~azeiros, cujas árvores 
sao grandes, e o fruto como laranja, mas mui saboroso, ao qual 
aparam a casca por ser muito grossa. 

Araticu é urna árvore do tamanho de urna amoreira, cuja 
folha é muito verde escura, da fei~ao da da laranjeira, mas 
maior; a casca da árvore é como de loureiro, a madeira é muito 
mole, a flor é fresca, grossa e pouco vistosa, mas o fruto é tama
nho como urna pinha, e em verde é lavrado como pinha, mas o 
lavor é liso e branco. Como este fruto é maduro, arregoa todo 
pelos lavores que ficam entao brancos, e o pomo é muito mole, 
e cheira muito bem, e tamanho é o seu cheiro que, estando em 
cima da árvore, se conhece debaixo que está maduro pelo cheiro. 
Este fruto por natureza é frio e sadio; para se comer corta-se em 
quartos, lan~ando-lhe fora urnas pevides que tero, amarelas e 
compridas, como de caba~os, das quais nascem estas árvores; e 
aparam-lhe a casca de fora~ que é muito delgada, e todo mais se 
come, que tem muito bom sabor com ponta de azedo, a qual 
fruta é para a calma mui desenfastiada. 

Pino é urna árvore comprida, delgada esfarrapada da folh'a, 
a qual é do tamanho e fei~ao da folha da parra. O seu fruto 
nasce em ouri~o cheio de espinhos como os das castanhas, e 
tirado esse ouri~ fora fica urna coisa do tamanho de urna noz, 
e da mesma cor, fei~ao e dureza, o qual lhe quebram, e tiram
lhe de dentro dez ou doze pevides do tamanho de amendoas sem 
casca, mas mais delgadas, as quais tiram urna camisa parda que 
tem, como as amendoas, e fica-lhes o miolo alvíssimo, que tem 
o sabor como as amendoas; de que se fazem todas as frutas doces 
que se costumam fazer das amendoas, os quais pinhos, lan~dos 
em água fria, incham e ficam muito desenfastiados para comer, e 
sio bons para dor de cabe~a, de que se fazem amendoadas. 
Dio-se estas árvores em ladeira, sóbre o mar, e a vista dele, em 
terra$ dependuradas. 
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Abajeru é urna árvore baixa como carrasco, natural de onde 
lhe chega o rocío do mar, pelo que se nao dao estas árvores 
senao ao longo das praias, cuja folha é áspera, e dá urna flor · 
branca e_ pequena. O fruto é do mesmo nome da fei~a~ e tama
nho das ameixas de cá, e de cor roxa; come-se como ame1xas, mas 
tem maior caro~o; o sabor é doce e saboroso. 

Amaitim é urna árvore muito direita, comprida e delgada; 
tem a folha como figueira, dá uns cachos maiores que os das 
uvas ferrais; tem os bagos redondos, tamanhos como os das uvas 
mouriscas, e muito esfarrapados, cuja cor é roxa, e cobertos de um 
pelo tao macio como veludo; metem-se estes bagos na boca e 
tiram-lhe fora um caro~o como de cereja, e a pele que tem o pelo, 
entre a qual e o carot;o tem um doce mui saboroso como o sumo 
das boas uvas. 

Apé é urna árvore do tamanho e fe-it;ao das oliveiras, mas 
tem a madeira áspera e espinhosa como romeira, a folha é da 
feit;ao de pessegueiro e da mesma cor. Esta árvore dá um fruto 
do mesmo nome, da feit;ao das amoras, mas nuncá· sao pretas, 
e tem a cór brancacenta; come-se como as amoras; tem bom sabor, 
com ponta de azt:do, muito apetitoso para quem tem fastio; as 
quais árvores se dao ªº longo do mar e a vista dele. 

Murici é urna árvore pequena, muito seca da casca ~ da 
folha, cuja madeira nao serve para nada; dá urnas frutas amarelas, 
mais pequenas que cerejas, que nascem em pinhas como elas, com 
os pés compridos; a qual fruta é mole e come-se toda; cheira e 
sabe a queijo do Alentcjo que requeima. Estas árvores se dao 
nas campinas perto do mar, em terras fracas. 

Cupiúba é urna árvore da fei~ao do loureiro, assim na cor 
da .casca do tronco como na folha, a qual carrega por todos os 
ramos de urna fruta preta do mesmo nome, maior que murtinhos, 
e toma tantos ordinariamente que negrejam ao longe. Esta fruta 
se come como uvas, e tem o sabor delas quando as vindimam, 
que estao muito maduras, e tem urna pevide preta que. se lhe 
lan~a fora. Dao-se estas árvores ao longo do mar e dos nos por 
onde entra a maré. 

Mat;arandiba é urna árvore real de cuja madeira se dirá ao 
<liante. Só lhe cabe aqui dizer do seu fruto, que é da cor dos 
medronhos e do seu tamanho, cuja casca é tesa .e tem duas pevi
des dentro, que se lhe lan~a.m fora com a casca; o mais se lhe 
come, que é doce e muito saboroso; e quem come muita desta 
fruta que se chama como a árvore, pegam-se-lhe os bigodes com 
o sumo dela, que é muito doce e pegajoso e para os índios lhe 
colherem esta fruta cortam as árvores pelo pé como fazem a 
todas que sao altas. Estas se dao ao longo do mar ou .a vista dele. 
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Mucuri é urna árvore grande que se dá perto do mar, a qual 
dá urnas frutas amarelas, tamanhas como abricoques, que chei
ram muito bem, e tem grande caro~o; o que se lhe come é de 
maravilhoso sabor, e aparam-lhe a casca de fora. 

Cambucá é outra árvore de honesta grandura, que dá urnas 
frutas amarelas do mesmo nome, tamanhas como abricoques, mas 
tem ínaior caro~o e pouco que comer; é muito doce e de honesto 
sabor. 

' CAP 1 TUL O LV 

Em que se contem muitas castas de palmeiras 
que diú> fruto pela terrada Bahia no sertáo 
e algu.mas junto ao mar. 

Como há tanta diversidade de palmeiras que dao fruto na 
terra da Bahía, convém que as arrumemos todas oeste capítulo, 
come~ando logo numas a. que os indios chamam pindobas, que 
sao muito altas e grossas, que dao flor como as tamareiras e o 
fruto em cachos grandes como os coqueiros, cada um dos quais 
é tamanho que º·ªº pode um negro mais fazer que levá-lo as 
costas; nos quais cachos tem os cocos tamanhos como peras pardas 
grandes, e tem a casca de fora como um coco, e outra dentro de 
um dedo de grosso, muito dura, e dentro dela um miolo maci~o 
coro esta casca, donde se tira com trabalho, o q ual é tamanho 
como urna bolota, e mui alvo e duro para quem tem ruins dentes; 
e se nao é de vez, é muito tenro e saboroso; e de urna maneira 
e outra é bom mantimento para o gentio quando nao tem man
dioca, o qua! faz <lestes coco.s azeite para as suas mezinhas. Do 
olho des tas palmeiras se tiram palmitos fat;anhosos de cinco a 
seis palmos de comprido, e tao grossos como a perna de um 
hornero. De junto do 0lho destas palmeiras tira o gentio tres e 
quatro folhas cerradas, que se depois abrem a mao, com as quais 
cobrem as casas, a que chamam pindobu~u, com o que fica urna 
casa por dentro, depois de coberta, muito formosa; a qual palma 
no verao é fria, e no inverno quente; e se nao fora o perigo do 
fogo, é muito melhor e mais sadia cobertura que a da telha. 

Anajá-mirim é outra casta de palmeiras bravas que dao 
muito formosos palmitos, e o fruto como as palmeiras acima; 
mas sao os cocos mais pequenos e as palmas que se lhe tiram de 
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junto dos olhos tem a folha mais miúda, com que também co
brem as casas onde se nao acham as palmeiras acima. Os cachos 
destas palmeiras e das outras acima nascem numa ma~aroca parda 
de dois a tres palmos de comprido, e como este cacho quer lant;ar 
a flor arrebenta esta mac;aroca ao comprido e sai o cacho para 
fora, e a mat;aroca fica muito lisa por dentro e dura como pau; 
da qual se servem os índios como de gamelas, e fi<:am da fei~ao 
de almadia. 

Há outras palmeiras bravas que chamam japera~aba, que 
também sao grandes árvores; mas nao serve a folha para cobrir 
casas, porque é muito rara e nao cobre bem, mas serve para 
remédio de quem caminha pelo mato cobrir com elas as chou
panas, as quais palmeiras dao também palmito no olho e seus 
cachos de cocos, tamanhos como um punho, com miolo como os 
mais, que também serve de mantimento ao gentio, e de fazerem 
azeite; o qual e o de cima tem o cheiro muito fortum. 

Pati é outra casta de palmeiras bravas muito compridas e 
delgadas; as mais grossas sao pelo pé como a coxa de um homem, 
tem a rama pequena, mole e verde-escura. Os palmitos que dao 
sao pequenos, e os cocos tamanhos como nozes, com o seu miolo 
pequeno que se come. Destas árvores se usa muito, porque tem 
a casca muito dura, que se fende ao machado muito bem, da 
qual se faz ripa para as casas, a que chamam pataíba, que é tao 
dura que com trabalho a passa um prego; e por dentro é esto
penta, a qual ripa quando se lavra por dentro cheira a ma~s 
maduras. 

Há outras palmeiras, que chamam buri, que tem muitos nós, 
que também dao cocos em cachos, mas sao miúdos; estas tem a 
folha da parte de fora verde e da de dentro branca, com pelo 
como marmelos, as quais também dao palmitos muito bons. 

Pit;andós sao urnas palmeiras bravas e baixas que se dao em 
terras fracas; e dao uns cachos de cocos pequenos e amarelos por 
fora, que é mantimento para quem anda pelo sertao, muito bom 
porque tem o miolo muito saboroso como avelas, e também dao 
palmitos. 

As principais palmeiras bravas da Bahía sao as que chamam 
ururucuri, que nao sao muito altas, e dao uns cachos de cacos 
muito miúdos, do tamanho e cor dos abricoques, aos quais se 
come o de fora, como os abricoques, por ser brando e de sofrível 
sabor; e quebrando-lhe o caro<;o, donde se lhe tira um miolo 
como o das avelas, que é alvo e tenro e muito saboroso, os quais 
coquinhos sao muí estimados de todos. Estas palmeiras tem o 
tronco fofo, cheio de um miolo alvo e solto como o cuscuz, e 

Declarafao das grandezas da Bahia 199 

mole; e q uem anda pelo sertao tira esse mio lo e coze-o em um 
alguidar ou tacho, sobre o fogo, onde se lhe gasta a umidade, 
e é mantim.ento muito sadio, substancial e proveitoso aos que 
andam pelo sertao, a que chamara farinha-de-pau. 

Patioba é como palmeira nova no tronco e olho, e dá urnas 
folhas de cinco a seis palmos de comprido e dois e tres de largo; 
é de cor verde e tesa como pergaminho, e serve para cobrir as 
casas no lugar onde se nao acha outra, e para as choupanas dos 
que caminham; quando se estas folhas secam, fazem-se em pre
gas tao lindas como de Jeques da índia; e quando nascem, saem 
feitas em pregas, como está um Jeque estando fechado; dá pal
mitos pequenos, mas mui gostosos. 

, 
C A P 1 T U L O LVI 

Em que se declaram as ervas que dlw fruto 
na Bahia, que náo sao árvores. 

Como na Bahia se criam algumas frutas que se cornero, em 
ervas que nao fazem árvores, pareceu decente arrumá-las neste 
capítulo apartadas das outras árvores. E comecemos logo a dizer 
dos maracu jás, que é urna rama como hera e tem a folha da 
mesma fei~ao, a qual atrepa pe1las árvores e as cobre todas, do 
que se fazem nos quintais ramadas muito frescas, porque duram 
sem se secar, muitos anos. A folha da erva é muito fria e boa 
para desafogar, pondo-se em cima de qualquer nascida ou chaga 
e tem outras muitas virtudes; e dá urna flor branca muito for
mosa e grande que cheira muito be~, de onde nascem urnas 
frutas como laranjas pequenas, muito lisas por fora; a casca é 
da grossura da das laranjas de cor verde-clara, e tudo o que tem 
dentro se come, que além de ter bom cheira tem suave sabor. 
Esta fruta é fria de sua natureza e bqa para doentes de febres, tem 
ponta de azedo e é mui desenfastiada; e enquanto é nova, faz-se 
dela boa conserva; e enquanto nao é bem madura, é muito azeda. 

Canapu é urna erva que se parece com erva-moura, e dá urna 
fruta como bagos de uvas brancas coradas do sol e moles, a qual 
se come, mas nao tem sabor senao para os índios. 

Modurucu é nem mais nem menos que urna figueira das 
que se plantam nos jardins de Portugal, que tem as fulhas gros
sas, a que chamam figueiras-da-índia; estas tem as iolhas de um 
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palmo de comprido e quatro dedos de largo e um de grosso, e 
nascem as folhas nas pontas urnas das outras, as quais sao todas 
cheias de espinhos tamanhos e táo duros como agulhas, e tao 
agudas como elas, e dao fruto nas pontas e nas ilhargas das 
folhas, que sao uns figos tamanhos como os !amparos, vermelhos 
por fora, com a casca grossa que se nao come; o miolo é de 
malhas brancas e pretas; o branco é alvíssimo, e o preto como 
azeviche, cujo sabor é mui apetitoso e fresco; o que se cria nas 
areias ao longo do mar. 

Marujaíba sao uns ramos espinhosos; mas, limpos dos espi
nhos, ficam urnas canas pretas que servem de bordóes como canas 
de rota, cujos espinhos sao pretos, e tao agudos como agulha. 
Nos pés <lestes ramos se dao uns cachos como os das tamareiras, 
feitos os fios em cord5es cheios de bagos como os de uvas ferrais, 
e do mesmo tamanho, os quais tem a casca dura e roxa por fora, 
e o caros:o dentro como cerejas, o qual com a casca se lhe lans:a 
fora; e gosta-se de um sumo que tero dentro, doce e suave. 

Ao longo do mar se criam urnas folhas largas, 'que dao um 
fruto a que chamam carauatá, que é da feis:ao de ma<;aroca, e 
amarelo por fora; tem bom cheiro, a casca grossa e tesa, a qual 
se lan<;a fora para se comer o miolo, que é mui doce, mas em
pola-se a boca a quem come muita fruta desta. 

Há urna erva que se chama nhambi, que se parece na folha 
com coentro, e queima como mastru<;os, a qual os cornero indios 
e os mesti<;os crua, e temperam as panelas dos seus manjares com 
ela, de quem é mui estimada. 

, 
C A P 1 T U L O LVII 

' 
Em que se declara a propriedade dos ana-
nases nao nomeados. 

Nao foi descuido deixar os ananases para este lugar por es
quecimento; mas deixamo-los para ele, porque, se lhe déramos o 
primeiro, que é o seu, nao se puseram os olhos nas frutas decla
radas no capítulo atrás; e para o pormos só, pois se lhe nao 
podía dar companhia conveniente a seus merecimentos. 

Ananás é urna fruta do tamanho de urna cidra grande, mas 
mais comprida; tem olho da feis:ao das alcachufras, e o corpo 
lavrado como alcachufra molar, e com urna ponta e bico em cada 
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sinal das pencas, mas é tod.:> macit;o; e muitos ananases lan~am o 
olho e ao pé do fruto muitos outros tamanhos como alcachofras. 
A erva em que se criam os ananases é da fei~ao da que em Por
tugal chamam erva-babosa, e tem as folhas armadas, e do tama
nho da erva-babosa, mas nao sao tao grossas; a qual erva ou ana
naseiro espiga cada ano no meio como cardo, e lans:a um grelo da 
mesma maneira, e em cima <lele lhe nasce o fruto, tamanho como 
al~achofra, muito vermelho, o qual assim como vai crescendo, 
va1 perdendo a cor e fazendo-se verde; e como vai amadurecendo 
se vai fazendo an1arelo acatas:olado de verde, e como é madu~ 
conhece-se pelo cheiro, como o melao. Os ananaseiros se trans
póem de urna parte para outra, e pegam sem se secar nenhum· 
ainda que estejam com as raízes-para o ar fora da terra ao soi 
mais .de um mes, os quais. dao novidades daí a seis meses; e, além 
dos· hlhos que lan5am ao pé do fruto e no olho, lans:am outros 
ao pé do_ ananaseiro, que também espigam e dfto seu ananás, 
como a mae de onde nasceram, os quais se transp0e1n, e os olhos 
que nascem no pé_ e no olho do ananás. 

Os ananaseiros duram na terra, sem se secarem, toda a vida; 
Si<: andam limpos de erva, que entre des nasce, quanto mais 
~elhos .sao dao mais novidades, os quais nao dao o fruto todos 
JUnta~ente, rnas _em todo o ano uns mais te1nporóes que os outros, 
e no inverno dao menos fruto que no verao, em que Vt'ffi a 
fors:a da novidade, que dura oito meses. Para se co1nerem os 
ananases hao de se aparar muito bem, lan~anclo-lhes a ca-sea toda 
fora, e a ponta de junto do olho, por nao ser tao doce, e, depois 
de aparado este fruto, o cortam em talhadas redondas, como de 
laranja .. ou ao comprido, ficando-lhe o grelo que tem dentro, 
que va1 C?IT·endo do p<': até o . olho; e quando se corta fica o 
prato che10 do sumo que dele sai, e o que se lhe come é da 
cor dos gomos de laranja, e alguns há de cor inais amarela; e 
desfa~-se tu~o en1 sumo na boca, como o gon10 de laranja, mas 
é_ multo ma1s sumarento; o sabor <los ananases é muito doce, e 
tao suave que nenhuma fruta da Espanha lhe chega na formo
s~ra, no sabor e no cheiro; porque uns cheiran1 a melao muito 
fino, . outro~ a camoesas; mas no cheiro e no sabor, nao há que1n 
se sa1ba afJnnar e1n nada, porque ora sabe e cheira a urna coisa, 
ora a outra. A n atureza deste fruto é quente e úmida, e muito 
<lanosa para quem te1n ferida ou chaga abcrta; os quais ananases 
sendo verdes sao proveitosos para curar chagas com eles, cujo 
sumo ~orne todo o cancer e a carne podre, do que se aproveita 
o gent10; e com tanta maneira como esta fruta, que aliinpam com 
as suas cascas a ferrugem das espadas e facas, e tirarn com elas as 
nódoas da roupa ao lavar; de cujo sumo, quando sao maduras, 
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os indios fazem Yinho, com que se embebedam; para o que os 
colhem mal maduros, para ser mais azedo, do qual vinho todos 
os mesti~os e muitos portugueses sao mui afei~oados. Desta fruta 
se faz muita conserva, aparada da casca, a qual é muito formosa 
e saborosa, e nao tem a quentura e umidade de quando se come 
em fresco. 

' C A P 1 T U L O LVIII 

Daqui por diante se vao arrumando as ároo
res e eroas de virtude que há na Bahía. 

Nao se podiam arrumar em outra parte que melhor esti
vessem as árvores de virtude que após das que dao fruto; e seja 
a primeira a árvore do bálsamó, que se chama .. cabureíba, que 
sao árvores mui grandes de que se fazem eixos para engenhos, 
cuja madeira é parda~a e incorruptível. Quando lavram esta 
madeira cheira a rua toda a bálsamo, e todas as vezes que se 
queira cheir..a muito bem. Desta árvore se tira o bálsamo suavís
simo, dando-lhe piques até um certo lugar, de onde come~a de 
chorar este suavíssimo licor na mesma hora, o qual se recolhe 
em algod5es, que lhe metem nos golpe.s; e como estao bem mo
lhados do .bálsamo, os espremem numa prensa, onde tiram este 
licor, que é grosso e da cor do arróbe, o qual é milagroso para 
curar feridas frescas, e para tirar os sinais delas no rosto. O 
caruncho deste pau, que se cria no lugar de onde saiu o bálsamo, 
é preciosíssimo no cheiro; e amassa-se coro o mesmo bálsamo, e 
fazem desta massa contas, que depois de secas ficam de maravi
lhoso cheiro. 

De tao san ta árvore como a do bálsamo merece ser compa
nheira e vizinha a que chamam copaiba, que é árvore grande 
cuja madeira nao é muito dura, e tem a cor parda~a; e faz-se 
dela tabuado; a qual nao dá fruto q_ue se coma, mas u~ óleo 
santíssimo em virtude, o qual é da cor e clareza de aze1te sem 
sal; e ante~ de se saber de sua virtude servia de noite nas can
deias. Para se tirar este óleo das árvores lhes dao um talho com 
um machado acima do pé, até que lhe chegam a veia, e como 
lhe chegam corre este óleo em fio, e lan~a tanta quantidade cada 
árvore que há algumas que dao, duas botija~ cheias, qu~ tem 
cada urna quatro canadas. Este oleo tem multo bom cheuo, e 
é excelente para curar feridas frescas, e as que levam pontos da 

, .... 
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primeira curam, soldam se as queimam coro ele, e as estocadas 
ou ~eridas que nao levam J?Ontos se curam co1!1 ele, sem outras 
mez1nhas; coro o qual se cna a carne até encourar, e nao deixa 
criar nenhuma corrup~ao nem matéria. Para frialdades, dores de 
barriga e pontadas de frio é este óleo santíssimo, e é tao sutil 
que se vai de todas as vasilhas, se nao sao vidradas; e algumas 
pessoas querem afirmar que até no vidro m1n~ua; e quem se 
untar com este óleo há de se guardar do ar, porque é prejudicial. 

' C A P 1 T U L O LIX 

Em que se trata da vfrtude da embaíba, de 
caraobUfU e caraobamirim. 

Emba~ba é urna árvore comprida e delgada, que faz urna 
copa em cima, de pouca rama; a folha é como de figueira, mas 
tao áspera que os índios cepilham com elas os seus arcos e bastes 
de ~ardos, com a qual se poe a madeira melhor que com a. pele 
de hxa. Os frutos desta árvore sao urnas candeias e cachos como 
as dos castanheiros, e como amadurecem as cornero os passarinhos 
e os indios, cujo saibo é adocicado, e tero dentro uns graos de 
milho, como os figos passados, que é a semente de que estas 
árvores nascem, as quais se nao dao em mato virgem, se nao na 
terra que já foi aproveitada; e / assim no tronco como nos ramos 
é .t~da oca por dentro, onde se criam infinidades de formigas 
m1udas. Tem .º olho desta árvore grandes virtudes para com 
ele cu~arem fendas, o qual, depois de pisado, se poe sobre feridas 
morta1s, e se curam com ele com muita brevidade, sem outros 
ungüentos; e o entrecasco <leste olho tero ainda virtude com o , 
que também se curam feridas de chagas velhas; e tais curas se 
fazem com o ólho desta árvore, e com o óleo da copaíba, que se 
nao ocupam na Bahía cirurgioes, porque cada um o é em 
sua casa. 

. Cara?bu~u é urna árvore como pessegueiro, mas tero a ma
deira multo seca e a folha miúda, como a da amendoeira; esta 
madeira é muito dura e de cor almecegada, a qual se parece coro 
o pau das Antilha·s; cuja casca é delgada; da fólha se aproveitam 
os ín?ios, e com ela pisada curam as boubas, pondo-a com o sumo 
em cima das bostelas ou chagas, com o que se secam muito de
pressa; e quando isto nao basta, queimam em urna telha estas 
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folhas, e com o pó d·elas f·eitas em carvao, seca1n estas bostelas; 
do que também se aproveitam os portugueses, que tem riecessi
dade deste remédio para curarem seus males, de que muitos tem 
muitos. 

Caraobamirim é outra árvore da mesma casta, senao quanto 
é mais pequena, e tem a folha mais miúda, da qual se apro
veitam con10 da caraoba de cima, e dizem que tem mais virtudes; 
com as folhas desta árvore, cozidas, tomam os portugueses 
doentes <les tes males suadouros, tomando o bafo desta água, 
estando muito quente, de que se acham mui.to bem; e lhes faz sair 
todo o humor para fora e secar as bostelas, tomando <lestes novos 
suadores, e o sumo da mesma folha bebido por xarope. 

, 
CAP 1 TUL O LX 

\ 

Que trata da árvore da almécega, e de outras 
árvores de virtude. 

Há outras árvores de muita estirna, a que os índios chamam 
ubiracica; tem honesta grandura, de cuja madeira se nao apro
veitam, mas vale1n-se de sua resina, de que lan<;a grande quanti· 
dade, e c¡uando a deita é muito mole e pegajosa; a qual é mara
vilhosa almécega, que faz muita vantagem a que se vende nas 
boticas, e para urna árvore lan'i{ar muito picam-na ao longo da 
casca com rnuitos piques, e logo come~a a lan<;ar por eles almé· 
cega, que lhe os índios vao apanhando com urnas folhas, aonde 
a vao a juntando e fazem em páes. 

Esta almécega é muito quente por natureza, da qual fazem 
emplastos para defensivo da frialdade, e para soldar carne que
brada, e para fazer vir a furo postemas, os quais faz arrebentar 
por si, e lhes chupa de dentro os carnegóes, e derretida é boa 
para escaldar feridas frescas, e faz muita vantag·em a terebintina 
de bétula; com a qual almécega se fazem muitos ungüentos e 
~i:1plastos para quebraduras de perna, a qual os índios chamarn 
1c1ca. 

Corneíba é urna árvore que na folha, na flor, na baga e no 
cheiro é a aroeira da Espanha, e tem a mesma virtude para os den
tes, e é diferente na grandura das árvores, que sao tamanhas 
con10 olive ira, de cuj a madeira se faz boa cinza para decoada 
nos engenhos. Naturalmente se dao estas árvores em terra de 
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arei_a, debai~o de cuja~ raízes se acha muita anime que é, no 
chciro, na vista ~ na v1~tude coi:io a de Guiné, pelo que se en
tend: que o ~estila de s1, pelo ba1xo do tronco da árvore, porque 
se nao acha ]Unto de outras árvores. 

Em algumas partes do sertao da Babia se acharo árvores de 
canafístula, a que o gentio chama geneúnia mas de ao-restes dao 
a canafístula muito grossa e comprida; e 

1

tem a cóclea áspera, 
mas quebrada, e da mesma feic;ao, assim nas pevides que tero 
como no l?reto; que se come e tem o mesmo saibo, da qual nao 
usa o genu?, porque n~o sabe o para que ela presta. Em algun1as 
fazendas ha alg~mas arvores de canafístula, que nasceram das 
que for~m de Sao Tomé que dao o fruto mui perfeito como 0 
das india. 

Cuipeúna é urna árvore pontualmente como a murta de 
Portugal, e nao tem outra diferenc;a que fazer maior árvore e ter 
a fo_Iha maior no vic;o da terra, a qual se dá pelos campos da 
~ah1a, cuja flor e o cheiro dela é da murta, mas nao dá mur
t1n~os; da qual murta se usa na Misericórdia para cura dos 
penitentes e para todos os lavatórios, para que ela serve, porque 
tem a mesma virtude dessecativa. 

Ao longo do mar d~ Babia nascem urnas árvores que tem 0 
pé como pa·rras, as 9ua1s atr·epam por outras árviores grandes, 
por onde lanc;am mu1tos ramos como vides, as quais se chamam 
mucunás, cujo fruto sao urnas favas redondas e aleonadas 11a 
cor, e do tamanho de um tostao, as quais tem um círculo preto, 
e na cahe<;a um olho branco. Estas favas para comer sao pec;o. 
nhentas, mas tem grande virtude para curar com elas feridas 
velhas desta maneira: depois de serem estas favas bem secas 
hao-se ?e pisar muito be~, e cobrir as chagas com os pós delas: 
as qua1s comezn todo o cancer e carne podre. 

Criam-se nesta terra outras árvores semelhantes as de cima 
qu~ atrepam J?ºr _outras maiores, que se chamam o cipó da; 
fendas, as qua1s sa? ~mas f~vas aleonadas pequenas, da fei<;ao 
das ~e Portugal, CUJa f?lha pisada e posta nas feridas, sem outros 
unguentos as cura multo bem. 

~á uns maI_?gues, ao l~ngo do mar, a que o gentío chama 
a~ar:1~a, 9ue tem a n:adeira vermelha e rija, de que se faz 
carv~o, CUJa casca .é mullo áspera, e tem tal virtude que serve aos 
curtidos para curur toda a sorte de peles, em lugar de sumagre, 
como que fazem tao _boro _cu_rtume como com ele. Estes mangues 
fazem as árvores mu1to d1re1tas, dao urnas candeais verdes com- · 
pridas, que tem dentro urna semente como lentilhas, de que elas 
nascem. 
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' C A P 1 T U L O LXI 

Daqui por diante se vai relatando as quali
dades das ervas de virtude que se criam na 
Bahia, e comecemos logo a dizer da erva
santa e outras ervas semelhantes. 

Petume é a erva a que em Portugal chamam santa; onde 
há ipuito dela pelas hortas e quintais, pelas grandes mostras que 
tem dado da sua virtude, com a qual se tem feito curas estranhas; 
pelo que nao diremos desta erva se nao o que é notório e todos, 
como é matarem com o seu sumo os vermes que se criam em 
feridas e chagas de gente descuidada; com a qual se curam tam
bém as chagas e feridas das vacas e das éguas sem outra coisa, e 
com o sumo desta erva lhe encouram. Deu na costa do Brasil 
urna praga no gentio, como foi adoecerem do sesso e criarem 
bichos nele, da qual doen~a morreu muita soma desta gente, sem 
se entender de que; e depois que se soube o seu mal, se curaram 
com esta erva-santa, e se curam hoje em dia os tocados déste mal, 
sem terem necessidade de outra mezinha. 

A folha desta erva, como é seca e curada, é muito estimada 
dos índios e mamelucos e dos portugueses, que bebem o fumo 
dela, ajuntando muitas foJhas destas torcidas urnas as outras, 
e metidas num canudo de folha de palma, e póe-se-lhe o fogo 
por urna banda, e como faz brasa metem este canudo pela outra 
banda na boca, e sorvem-lhe o fumo para dentro até que lhe sai 
pelas ventas fora. Todo o homem que se toma do vinho, bebe 
muito deste fumo, e dizem que lhe faz esmoer o vinho. Afirmam 
os índios que quando andam pelo mato e lhes falta o manti-. 
mento, matam a fome e a sede com este fumo, pelo que o 
trazem sempre consigo, e nao há dúvida senao que este fumo tem 
virtude contra a asma, e os que sao doentes dela se acham bem 
com éle, cuja natureza é muito quente. 

Pino é pontualmente na folha, como as que em Portugal 
chamara figueira:-d<>-infemo. Esta erva dá o fruto em cachos 
cheios de bagos, tamanhos como avelas, todos cheios de bicos; 
cada um destes bagos tem dentro um grao pardo, tamanho como 
um feijao, o qual pisado se desfaz todo em azeite, que serve na 
candeia; bebido serve tanto como purga de canafístula; e para 
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os doentes de cólica, bebido este azeite, se lhe passa o acidente 
logo; as folhas desta erva sao muito boas para desafogarem chagas 
e postemas. 

. Jeticu~u é urna erva que nasce pelos campos e lan~a por 
Cima da terra uns ramos como batatas, os quais dao urnas semen
tes pretas como ervilhacas grandes; deitam estas ervas urna raízes 
por baixo da terra co~o batatas, _que sao maravilhosas para pur
gar, do que se usa multo na Bah1a; as quais raízes se cortam em 
tal~adas, em verdes, que sao por dentro alvíssimas e secam-nas 
mu1to bem ao sol; e toma!11 de~sas talhadas, depois de secas, para 
cada p~rga o p~so de do_1s rea1s de prata, e lan~ando em vinho 
ou em agua mu1to bem pisado se dá a beber ao doente de madru
gada e faz maravilhas. Destas raízes se faz conserva em a~úcar 
raladas muito bem, como cidrada, e tomada pela manha urna 
colher desta conserva faz-se com ela mais obra, que com a~úcar 
rosado de Alexandria. 

Pecauém sao uns ramos que· atrepam como parra, cuja folha 
~ pequena, redonda e brancacenta; as suas raízes sao como de 
JUn~a bra':ª· mas mais grossas, as quais tem grande virtude para 
es~anc~r camaras; do que se usa tomando urna pequena desta 
ra1z pisada e lan~ada em água; posta a serenar e dada a beber 
ao doente de camaras de sangue lhas faz estancar Iogo. 

' C A P 1 T U L O LXII 

Em que se declara o modo com que se cria 
o algodáo, e de sua virtude, e de outras ervas 
que fazem ároore. 

Man_iim chamam os índios ao algodao, cujas árvores parecem 
marmelenos arruados em pomares; mas a madeira dele é como de 
sabugueiro, mole e oca por dentro; a folha parece de parreira, 
coI? o pé comprido, vermelho, com o sumo da qual se curam 
fendas espremendo nelas. A flor do algodao é urna campainha 
amarela muito formosa, de ondel nasce um capulho, que ao longe 
parece urna ~?z verde, o qual se fecha com tres folhas grossas e 
duras, da feu¿ao das com que se fecham os botóes das rosas; e 
romo o algodao está de vez, que é de agosto pc>r <liante, abrem-se 
estas folhas, com que se fecham estes capulhos, e vao-se secando 
e mostrando o algodao que tem dentro, muito alvo, e se nao o 
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apanham logo, cai no chao; e em cada capu~ho <lestes estao quatro 
de algodao, cada um do tamanho de um capulho de seda; e cada 
capulho <lestes tem dentro um ca~o~o preto, com quatro. o_:dens 
de carocinhos pretos, e cada caroc1nho é tamanho e da f e1~ao do 
fe.itio dos ratos, que é a semente de onde o algodao nasce, o qual 
no mesmo ano que se semeia dá a novidade. 

Estes caro~os de algodao come o gentío pisados, e depois cozi
dos, que se faz em papas que1 chamam mingau. 

As árvores <lestes algodoeiros duram sete a oito anos e mais, 
quebrando-lhe cada ano as pontas grandes a mao, porque se 
secam, para que lancem outros filhos novos, em que tomam mais 
novidade, os quais algodóes se alimpam a enxada, duas e tres vezes 
cada ano, para que a erva os nao acanhe. 

Cama.rá é urna erva que nasce pelos campos, que cheira a 
erva-cidreira, a qual faz árvore com muitos ramos como de roseira
de-alexandria; cuja madeira é seca e quebradi~a, a · folha é como 
de erva-cidreira; as flores sao como cravos-de-túnis, amarelos e 
da mesma fei~ao, n1as de feitío mais artificioso. Coziaas as fólhas 
e flores desta erva, tem a sua água muito bom cheiro e virtude 
para sarar sarna e comichao, e para se(:ar chagas de boubas lavan
do-as com esta água quente, do que se usa .muito naquelas partes. 

Há outra casta deste camará, que dá flores brancas da mesma 
fei~ao, a qual tem a mesma virtude; e como cai a flor, assim a 
urna como a outra, ficam-lhe urnas caniaFinhas denegridas, que 
cornera os meninos e os passarinhos, que é a semente, de que esta 
erva nasce. 

Nas campinas da Bahia se dao urzes de Portugal, da mesma 
fei~ao, assim nos ramos como na flor, mas nao dao camarinhas; 
dos quais ramos, cozidos na água, se aproveitam os indios para 
secar qualquer humor ruim. 

As canas da Bahía chama o gentío ubá, as quais tero folhas 
como as da Espanha, e as raízes da mesma maneira que lavram a 
terra muito; as quais, cozidas em água, tero a mesma virtude desse
cativa que as da Espanha. Estas canas sao compridas, cheias de 
nós por fora e maci~as por dentro, ainda que tero o miolo mole 
e estopento. Espigam estas canas cada ano, cujas espigas sao de 
quinze e vinte palmos de comprido, de que os indios fazem 
flech.as com que atiram. E também se dao na Bahia as canas da 
Espanha, mas nao crescem tanto como as da terra. 

Jaborandi é urna erva que faz árvore da altura de um hornero, 
e Jan~ urnas varas em .nós, como canas, por onde estalam muito 
como as apertam; a fólha será de palmo de comprido, e da lar
gura da folha da cidreira, a qual cheira a hortela francesa, e tem 
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a aspereza da hortela ordinária; a água cozida com estas folhas é 
loura e muito cheirosa e boa para lavar o rosto ao barbear; quem 
tem a boca <lanada, ou chagas nela, mastigando as fólhas desta 
erva duas ou tres vezes cada dia, e- trazendo-a na boca, a cura 
~uito depress~; queimadas estas folhas, os pós delas alimpam o 
c~ncer das fendas, sem dar nenhuma pena, e tem outras muitas 
vlTtudes. Esta erva dá urnas candeias como castanheiros, onde s.e 
cría a semente de que nasce. 

. N ascem ~utras ervas pelo campo, a que chamam os índios 
caap1am, que tem flores brancas da fei~ao dos bem-me-queres, 
onde. há urnas sementes como gravan~o; das quais e das flores se 
faz tinta amarela como at;afrao muito fino, do que usam os índios 
ne ~u modo de tintas. A árvore que faz esta erva é como a do 
alecnm, e tem a fólha mole, e a cor verde-claro, como alface. 
, . Dao-se ao l~n-go da .ribeira ~a Bahia urnas ervas, a que os 
1nd1os chamam 1aborand1ba; e dao o mesmo nome da de cima 

' eor. se parecer nos ramos com ela; e os homens que andaram na 
Incha lhe chamam bétele, por se parecer em tudo com ele. A 
folha desta ~rva, 1ne.tida na boca, requeima como fulhas de louro, 
~ qual é multo ~ac1a, e tem o verde muito escuro. A árvore que 
faz esta erva é tao alta como um homem, os ramos tem muitos 
nós, por onde estala muito. Quem se lava com ela cozida nas 
partes eivadas do fígado, lhas cura em poucos dias; e cozidos os 
~lhos e comes.tos, sao saníssimos para este mal do fígado; e mas
t1gadas estas folhas e trazidas na boca, tiram a dor de dentes. 

' C A P 1 T U L O LXIII 

Em que se declara a virtude de outras ervas 
tnenores. 

Há outras ervas menores, pelos campos, de muita virtude, 
de qu_e se aproveitam os indios ,e os portugueses, das quais faremos 
men~ao brevemente neste capitulo, come~ando na que o gentio 
chama tararucu, e os portugueses fedegoso. Esta erva faz árvore 
do tamanho das mostardeiras, e tem as folhas em ramos, arrumadas 
como folhas de árvores, as quais sao muito macias, da fei~ao das 
folhas de pessegueiro, mas tem o verde muito escuro e o cheiro 
da fortidao da arruda; estas folhas deitam muito ~umo se as . , 
p1sam; o qual de natureza é muito frio, e serve para desafogar 
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chagas; com este fumo curam o sesso dos índios e das galinhas, 
porque criam nele muitas vezes bichos de que morrem, se lhe nao 
acodem com tempo. Estas ervas dao urnas flores amarelas como 
as da pás<:oa, das quais lhes nascem urnas bainhas com semente 
como ervilhacas. 

Pelos campos da Bahia se_ dao algumas ervas que lan~am 
grandes bra~os como meloeiros, que atrepam se acharo por onde, 
as quais dao urnas flores brancas que se parecem até no cheiro com • 
a flor de lega~ao em Portugal; cujos olhos comem os índi<>s doen
tes de boubas, e outras pessoas; e dizem acharem-se bem com eles, 
e afirma-se que esta é a salsaparrilha das Antillias. 

Capeba é urna erva que nasce em boa terra perto da água, 
e faz árvore como couve espigada; mas tema folha redonda, muito 
grande. com pé comprido, a qual é muito macia; a árvore faz um 
grelo oco por dentro, e muito tenro e, depois de bem espigada, 
lan~a urnas candeias crespas em que dá a semente, de que nasce. 
Esta erva é de natureza frigidíssima, com cujas fólhas passadas 
pelo ar do fogo se desafoga toda a chaga e incha~áo que está 
esquentada, pondo-lhe estas fólhas em cima; e se a fogagem é gran
de, seca-se esta folha; de maneira que fica áspera, e como está 
seca se lhe poe outras até que o fogo abrande. 

Criam-se outras ervas pelos campos da Bahía, que se chama 
guaxima, da fei~ao de tanchagem; mas tem as tolhas mais 
pequenas, da fei~ao de escudete, e 1 tem o pé comprido, as 
quais sao brancas da banda de baixo, cuja natureza é fria; e 
posta sobre chagas e co~aduras das pernas que tém fogagem, as 
desafoga, e encouram com elas, sem outros ungüentos. 

Pelos mesmos campos se criam outras ervas, a que o gentío 
chama caapiá, e os portugueses malvaisco, porque nao tem outra 
diferen~a do de Portugal que ser muito vi~oso, mas tema mesma 
virtude; da qual usam os médicos da Babia, quando é necessário, 
para fazerem vir a furo as postemas e incha~oes. 

Peipe~aba é urna erva que se parece com belverde, que se 
dá nos jardins de Portugal, da qual fazem as vassouras na Babia, 
com que varrem as casas; cuja natureza é fria, a qual pisam os 
indios e curam coro elas feridas frescas; e também entre os por
tugueses se cura com o sumo desta erva o mal do sesso, para o 
que tem grande vírtude; a qual nao dá flor, mas. semente muito 
miúda, de que. nasce. 

Por estes campos se cría outra erva, a que os indios chamam 
campuava, que sao mentrastos, nem mais nem menos que os da 
Espanha, e tem a mesma virtude, cuja água cozida é boa para 
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lavar os pés; e sao tantos que juncam com eles as igrejas pelas 
endoen~as, em lugar de rosmaninhos. 

Nas campínas da Bahía se cria outra erva, a que o gentio 
chama caancua, que tem as folhas de trés em trés em tres jun
tas, e sao da cor da salva; dá a flor roxa, de que nasce urna bainha 
como de tremo~os, que tem dentro urnas sementes como lentilhas 
grandes, a qual erva tem o cheiro muito fortum, que causa dor 
de cabe~a a quem a colhe; o gado que come esta erva engorda 
muito no primeiro ano com ela, e depois dá-lhe como camaras, de 
que morre; pelo qual respeito houve quem quis desin~ar esta erva 
de sua fazenda,. e pos um dia mais de duzentos escravos a arran
cá-la do campo, os quais nao puderam aturar o trabalho mais 
que até o meío-dia, porque todos adoeceram com o cheiro dela 
da dor de cabe~a, o que fez espanto; e os homens que tém conhe
cimento da erva-besteira da Espanha, e a viram nesta terra, afir
mam que é esta mesma erva a besteira. 

' C A P 1 T U L O LXIV 

Daqui por diante se vai dizendo das árv01'es 
reais e o para que servem comefando neste 
capítulo 64, que trata do vinhático e cedro. 

Como ternos dito das árvores de fruto, e das que tem virtude 
para curar enfermídades, convém que se declare as árvores reais 
que se dao na Bahía, de que se fazem os engenhos de a~úcar e 
outras obras, de cuja grandeza há tanta fama. 

E parece razao que se dé o primeiro lugar ao vinhático, a 
que o gentio chama sabijejuba, cuja madeira é amarela e doce 
de lavrar, a qual é incorruptível assim sobre a terra como debaíxo 
dela, e serve para as rodas dos engenhos, para outras obras deles, 
e para casas e outras obras-primas. Há também fa~anhosos paus 
desta casta, que se acham muitos de cem palmos de roda, e outros 
daquí para baíxo, mui grandes; mas os muítos grandes pela 
maior parte sao ocos por dentro, dos quais se fazem canoas tao 
comprídas como galeotas; e acham-se muitos paus maci~os, de que 
se tira tabuado de trés, quatro e cinco palmos de largo. Esta ma
deira nao s·e dá senao em terra boa e afastada do mar. 

Os cedros da Bahía nao tém díferen~a dos das Ilhas senao 
na folha, que a cor da madeira e o cheiro e .brandura ao lavrar 
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é todo um; a esta árvore chama o gentio acajacatinga, cuja madeira 
se nao corrompe nunca; da qual se acham mui grandes paus que 
pela . maior parte sao ocos, mas acharo-se alguns macit;os, de que 
se tira tabuado de tres e quatro palmos de largo. 

Pelo rio dos Ilhéus trouxe a cheia um pau de cedro ao mar 
tamanho que se tirou dele a madeira e tabuado com que se 
madeirou e forrou a igreja da Misericórdia, e sobejou madeira; a 
qual é branda de lavrar e proveitosa para obras-primas e outras 
obras dos engenhos, de que se faz muito tabuado para o forro 
das casas e para barcos; e faz urna vantagem o cedro da Bahia 
ao das Ilhas, que logo perde a fortidao do cheiro, e o fato que 
se mete n as caixas de cedro n~o toma nenhum cheiro delas, e 
as obras do cedro das Ilhas nunca jamais per~eram o cheiro, e 
danam com ele o fato que se nelas agasalha. 

' C A P 1 T U L O LXV 

Que trata dl1$ qualidades do pequi e de 
outras madeiras reais. 

Pequi é urna árvore grande que se dá perto do mar, em 
terras baixas, úmidas e fracas; acham-se muitas dessas árvores de 
quarenta e cincoenta paJmos de roda, cuja madeira é parda, esto
penta, muito pesada, de que se fazem gangorras, mesas, virgens 
e esteios para engenhos, a qual dura sem apodrecer para fim dos 
fins, ainda que esteja lan~ada sobre a terra ªº sol e a chuva. 
Quando lavram esta madeira cheira a vinagre, e sempre que se 
tiram dela os cavacos molhados, ainda que esteja cortada de cem 
anos, e já viu meter um prego por urna gangorra, que havia dezes
seis anos que estava debaixo da telha de um engenho, e tanto 
que o prego come~ou a entrar para dentro, come~ou a rebentar 
pelo mesmo furo um torno de água em fío que correu até o chao, 
o qual cheirava a vinagre; e se metem os cavacos desta madeira 
no fogo, em quatro horas nao pega neles, e já quando pega nao 
fazem brasa, nem levantam labareda. É esta madeira tao pesada 
que .em a deitando na água se vai ao fundo, da qual se fazem 
bons liames e outras obras para barcas grandes e navíos. 

Guaparaíba é outra árvore real muito grande, de que se 
acharo muitas de trinta e quarenta palmos de roda, cuja madeira 
é vermelha e mui fixa, que nunca se viu podre; de que se fazem 
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gangorras, mesas, virgens e esteios para engenhos e outras obras; 
e acham-se muitas árvores tao compridas desta casta que, cortadas 
direito, o grosso dá vigas de oitenta a cem palmos de comprido, 
fora o delgado que fica no mato de que se fazem frechais e tirantes 
dos engenhos. Estas árvores sao naturais de várzeas de areia, vizi
nhas do salgado; e sao tao pesadas que, em lan~ando a nl adeira 
na água, se vai logo ao fundo. 

Há outras árvores também naturais de várzeas de areia, a 
que o gentío chama jutaipeba, cuja madeira é vermelha~a, e muito 
fixa, que nunca apodrece; e é muito dura ao lavrar; acham-se 
muitas árvores desta casta de cincoenta a sessenta palmos de 
roda; e pela maior parte estas gr-andes sao ocas por dentro; mas 
há outras de honesta grandeza, maci~as, de que se fazem gan
gorras, mesas, virgens, esteios e outras obras de engenhos, como 
sao os eixos. Nao sao estas árvores muito altas, por se desorde
narem pelo alto, lan~ando grandes troncos; mas tiram-se delas 
gangorras de cincoerita a sessenta palmos de comprido, e a madeira 
é boa de lavrar, ainda que é muito dura e tao pesada que se vai 
na água ao fundo. 

Sabucaí é outra árvore real que nunca apodreceu, assim de
baixo da terra como sobre ela; de cujo fruto tratamos atrás, cuja 
madeira é vermelhat;a, dura e tao pesada q ue se vai ao fundo; da 
q.ual se acham grandes árvores, de que se fazem gangorras, mesas, 
e1xos, fusos, virgens, esteios e outras obras dos engenhos. Quando 
se cortam estas árvores tinem nelas os machados co1no se dessem 
por ferro, onde se quebram n1uito. 

, 
C A P LT U L O LXVI 

Em que se acal1a de concluir a in/ ormafáO 
das árvores reais que se criam na Bahia. 

l\1fa~aran<luba é outra árvore real, <le cujo fr uto já fi ca di to 
atrás; sao naturais estas árvores da vizinhan~a do inar; e acham-se 
muitas de trinta a quarcnta palmos de roda, de q ue se faze1n 
gangorras, mesas, eixos, fusos, virgem, estcios e ou tras obras dos 
engenhos, cuja madeira é de cor de carne de presunto, e tao d ura 
de lavrar .que nao há ferramenta q ue lhe espere, e tao pesada 
que se va1 ao fundo. Estas árvores sao tao compridas e dire itas 
que se aproveita1n do grosso delas ele cem palmos para cima, e 
nunca se corrompen1. 
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Há outra árvore real que se chama jataí-mondé, que nao é 
tamanha como as de cima, mas de honesta grandura, de que se 
fazem eixos, fusos, virgens, esteios e outras obras dos engenhos, 
cuja madeira é amarela, de cor fonnosa, muito rija e doce de 
lavrar e incorruptível; e é tao pesada que vai ao fundo; e nao se 
dá em ruim terra. 

Nas várzeas de areia se dao outras árvores reais, a que os 
índios chamam curuá, as quais se parecem na fei~ao, na folha, na 
cor da madeira, com carvalhos; e acham-se alguns de vinte e 
cinco a trinta palmos de roda, de que se fazem gangorras, mesas, 
eixos, virgens, esteios e outras obras miúdas; mas nao é muito 
fixo ao longo da terra; a qual tambétn serve para liames de navios 
e barcos e para tabuado; e de pesado se vai ao fundo. 

Há outras árvores reais, a que os portugueses cham-am ange
lim, e os indios andurababapari, as quais sao muitó grandes e 
acham-se muitas de mais de vinte palmos de roda, de que fazem 
gangorras, mesas, eixos, virgens, esteios e outras obras dos enge
nhos e das casas de vivenda, e boas caixas por ser madeira leve e 
boa de lavrar, e honesta cor. 

Jequitibá é outra árvore real, fa~anhosa na grossura e com
primento, de que se fazem gangorras, mesas dos engenhos e ou
tras obras, e muito tabuado; e já se cortou árvore destas tao 
compridas e grossa, que deu no comprimento e grossura duas 
gangorras, que cada uma pelo menos há de ter cincoenta palmos 
de comprido, quatro de assento e cinco de alto. Esta madeira 
tem a cór brancaC:enta, é leve e pouco durável, onde lhe chove; 
nao se dao estas árvores em ruim terra. 

Ubiraém é outra árvore real de que se acham muitas de vinte 
palmos de roda para cima, de que se fazem gangorras, mesas, vir
gens, esteios dos engenhos e tabuado para navios, e outras obras, 
cuja cor é amarela~a; nao muito pesada, e boa de lavrar. 

Pelas campinas e terra fraca ·se criara muitas árvores, que se 
chamam sepepiras, que em certo tempo se enchem de flor como de 
pessegueiro; nao sao árvores muito fa~anhosas na grandura, por 
serem desordenadas nos troncos, mas tiram-se delas virgens, esteios 
e fusos para os engenhos; a madeira é parda e muito rija, e tao 
liada que nunca fende; e para Iia~ao de navios e barcos é a melhor 
que há no mundo, que sofre melhor o prego e nunca apodrece; 
de que se também fazem carras muito bons; e é tao pesada esta 
madeira que se vai ao fundo. 

Putumuju é urna árvore real, e nao se dá senao em terra 
muito boa; nao sao árvores muito grandes, mas dao tres palmos 
de testa. Esta é das mais fixas madeiras que há no Brasil, porque 
nunca se corrompe, da qual se fazem eixos, virgens, fusos, esteios 
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para os engenhos, e toda a obra de casas e de primor; a cor desta 
madeira é amarela com ,1mas veias vermelhas; é pesada e dura, 
mas muito doce de lavrar. 

H~ outras árvores, que se chamam urucuranas, que sao muito 
compndas e de ~ossura, que fazem delas vírgens e esteios para 
os engenhos, e outras muitas obras de casas, e tabuado para navios, 
a quem o gusano nao faz mal; a qua] madeira é pesada, e vai-se 
ao fundo; tem a cor de carne de fumo, e é boa de lavrar e serrar. 

, 
C A P 1 T U L O LXVII 

Daqui por diante se trata das tnadeiras meas. 

Madeiras meas, e de toda a sorte, há tantas na Bahía, que 
se nao podem contar, das quais diremos alguma parte das que 
chegaram a nossa noticia. 

E comecemos no cama~ari que sao árvores naturais de areias 
e te~ras fr~cas. Sao e~tas árvores muito compridas e direitas, das 
qua1s se uram ~recha1s e tira~tes para. engenhos de cem palmos, 
e de cento e v1nte de compndo e do1s de largo, palmo e meio 
afora. o delgado da ponta, que serve para outras coisas; a qual 
madeua serve para toda a obra das casas, do que se faz muito 
tabuado para elas e para os navios. Esta madeira tem a cor verme
lha~a, boa de lavrar e n1elhor de serrar. Destas árvores se fazem 
mastros .para os navios, e se. foram mais leves eram melhores que 
~ de p1nho, por serem ma1s fortes; as quais árvores sao tao ro
h~as, que parecem torneadas. Cría-se entre a casca e 0 amago 
desta árvore urna matéria grossa e alva, que pega como terebinti
n~; e é da mesma cor •. ainda que mais alva; o que lan~a dando·lhe 
piques na casca em fio, e o mesmo Ian~a ao lavrar e ao serrar, e 
lan~a em muita quantidade; e se toca nas maos, nao se tira senao 
com azeite? e se isto nao é terebintina, parece que fazendo-lhe 
algu.m coz1mento, que engrossará e coalhará como resina, que 
servuá pa~a brear os navios, de que se fará muíta quantidade, por 
hav_er mu1ta soma destas árvores a borda dágua, e cada urna deita 
muita matéria desta. 

~uanambi é urna árvore comprida, e nao muito grossa, cuja 
made~ra é amarel~da, que serve para obra de casas en1 parte aonde 
lhe nao toque a agua; a casca desta árvore é muito amarela por 
dentro e entre ela e o pau lan~a um leite grosso, e de cór amarela 



\ 

216 Tratado descritivo do Brasil em 1587 

muito fina, o qual pega como visco; e coro ele arma·m os mo~os 
aos pássaros; da qual madeira se nao faz conta, nem se aproveitam 
dela senáo em obras de pouca dura; as quais sao muito compridas, 
direitas e roli~as,, de que se fazem mastros para navíos. 

, 
C A P 1 T U L O LXVIII 

Que trata das árvores que dáo a embira, de 
que fazem cordas e estopa para calafetar 
navios. 

Acharo-se pelos matos muitas árvores de que se tira a embira 
para calafetar; e comecemos a dizer das que se chamam embiro~u, 
que sao árvores grandes, cuja madeira é mole, e nao se faz conta 
dela senáo para o fogo; as qüais tém a casca áspera-.por fora, a 
qual se esfolha das árvores, e se pisam muito bem, faz-se branda 
como estopa, que serve para calafetar. Dao essas árvores. urnas 
flores brancas como cebola-cecé1n muito formosas, e da mesma 
fei<;ao, que estao fechadas da n1esma maneira, as quais se abrem 
como se p5e o sol; e estáo abertas até pela manha, enquanto 
lhe nao dá o sol, e como lhe chega se tornam a fechar, e as que 
sao mais velhas caem no chao, cujo cheiro é suave, mas muito 
mimoso; e como apertam com elas nao cheiram. 

Há urna árvore mea, que se chama ibiriba, de que se fazem 
esteios para os engenhos, tirantes e frechais, e ou~ra obra .de casa, 
tirando tabuado. por ser má de serrar. Esta madeira é mu1to dura 
e má de lavrar, é muito forte para todo o trabalho, e nao há 
machado com que se possa cortar,. que n~o quebre ou .se trate 
mal, é 1nuito boa de fender; a qual os indios fazem em flos para 
fachos com que vao mariscar, e para andarem de noite; e ainda 
que seja verde cortada daquela hora, pega fogo niela como em 
alcatrao; e nao apaga o vento os fachos nela; e em casa servem-se 
os índios das achas desta made.ira, como candeias, com que se 
servem de noite a falta delas. Estas árvores se esfolham e abrem-se 
a mao, as quais se fazem tódas em fios muito compridos, que se 
fiam como canhamo, de que se fazem amarras e toda a sorte de 
cordoalha, que é tao forte como de cairo; e pisada esta casca muito 
bern, se faz tao branda e mais que estopa, com o que se calafetam 
os navios e barcos; e para debaixo dágua é muito n1elhor que 
estopa, porque nao apodrece na água, e incha muito. 
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En1biriti é outra árvore niea, cuja. madeira é mole, e do 
entrecasco dela se tira embira branca, com que faz em cordas tao 
alvas como de algoda:o, e morroes de espingarda 1nuito bons, que 
se nao apagam nunca, e fazem muito boa brasa; o qual entre
casco se tira tao faciln1ente, que fazem os negros de Guiné dele 
panos de cinco a seis palmos de largo, e do comprimento que 
queren1; os quais amassam e pisam com uns paus com q~e os 
fazem estender, e ficam tao delgados como lona, mas muito macios, 
com os quais se cingern e cobrem. 

Guiain1bira é urna árvore pequena, que nao é mais grossa que 
a perna de um ho1nem; cortam-na os indios em rolos de dez, doze 
palmos, e esfolam-na inteira para baixo como coelho, e saem os 
entrecascos inteiros; de que os índios fazem aljavas em que metem 
os arcos e flechas, a qua! embira é muito alva; de que fazem 
cordas e morroes de espingarda. 

, 
C A P 1 T U LO LXIX 

Que trata de algumas árvores muito duras. 

O conduru é árvore de honesta grandura, e acham-se algumas 
que tem tres palmos de testa, e nao dao u1n palmo de amago 
vermelho, que todo o mais é branco que apodrece logo, e o ver
melho é incorruptível; de que se fazem leitos, cadeiras e outras 
obras delicadas. Destes condurus novos se faz-em espeques para 
os engenhos, ·porque nao quebrara, por darem muito de si quando 
lhe fazem for~a. 

Sua~ucanga é urna árvore pequena, cujo tronco nao é mais 
grosso que a perna de um homem, a madeira é alvíssima como 
marfim, e com as mesmas águas, a qua! é muito dura; e serve 
para nlarchetar em lugar de n1arfim. 

. Há outras árvores grandes de que se fazem esteios para os 
engenhos, a que os indios chamam ubiraetá, e os portugueses 
pau-ferro, por serem muito duras e trabalhosas de cortar, cuja 
madeira é parda<;a e incorruptível, as quais árvores se dáo em terra 
de pedras e lugares ásperos: 

Ubirapariba é árvore grande, muito dura, de que os índios 
fazem os seus arcos, a madeira tem a cor parda, e é muito dura 
de lavrar e cortar; que pelo ser se nao aproveitam destas árvores, 
por quebrarem os machados nelas; cu ja madeira se nao corrompe, 
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nem estalam os arcos que se dela fazem; nos quais se faz aleonada 
depois de cortada; e é tao pesada que, em tocando nágua, se vai 
logo ao fundo. 

Ubiraúna sao árvores gran~es de que se fazem esteios para 
os engenhos por se nao corromper nunca; cuja madeira é preta, 
muito dura de lavrar, e tao pesada que se vai ao fundo se a lan
~am nágua. 

Mandioca{ é urna árvore assim chamada pelo gentío, de ho
nesta grossura e comprimento, de que se fazem esteios dos enge
nhos e virgens, por ser a madeira de muita dura, a qual é pesada 
e boa de lavrar, e de cor amarela<;a. 

Há outras árvores, a que o gentío chama ubirapiroca; sao. 
árvores compridas, muito direitas, de que se tira grossura até 
palmo e meio de testa, de que s~ fazem tirantes e fr:chai~. de 
casas. Esta madeira é pesada e va1-se ao fundo, e é mu1to rIJa e 
boa de lavrar; tem estas árvores a casca lisa, a qual pela cada ano, 
e vem criando outra nova por haixo daquela pele . .. 

-
' CA P 1 T U L O LXX 

Que trata das árvores que se diío ao longo 
do mar. 

Ao longo do mar se criam urnas árvores~ a que os portugu~ses 
chamam espinheiros, e os indios tatajiba, que tem as folhas coi;no 
romeira, e os ramos cheios de espinhos; a madeira por fora é mu1to 
áspera, e por dentro amarela de cor fina; a qual se lavra muito 
bem, sem embargo ero ser dura; e é tao fixa que nao. há quem 
visse nunca um pau <leste podre, de que se fazem mu1tas obras 
boas. 

Pelo salgado há urna casta de mangues, o que os in.dios cha
mam sereíba, que se criam onde descobre amaré, os qu~1s !an<;am 
muitos filhos ao pé todo!> de urna grossura, delgados, dire1tos, ~e 
grossura que servem para encaibrar as casas de mato, e .os ma1s 
grossos servem para as casas dos engenhos, por serem multo com
pridos e rijos, e de grossura bastante. Destes mangues se faz tam
bém lenha para os engenhos, aos quais caem algumas folhas, que 
se fazem amarelas, de que se mantera os caranguejos, que por 
entre elas se criam; e dao estas árvores urnas espigas de um palmo, 
de fei<;ao das dos feijoes, e tem dentro um fruto a maneira de 
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favas, de que tornara a nascer ao pé da mesma árvore, e por 
derredor dela. 

Canapaúba é outra casta de mangues, cujas árvores sao muito 
tortas e desordenadas, muito ásperas da casca, cujas pontas tomam 
para baixo em ramos muito lisos, enquanto novos e direitos, e 
vem assim crescendo para baixo, até que chega a maré; e como 
esta chega, a eles logo criam ostras, com o peso das quais vem 
obedecendo ao chao até que pega dele, e como pega logo lan<;a 
ramos para cima, que vao .crescendo muito desafei~ado.s e lans:am 
mil filhos ao longo dágua, que teril tao juntos que se afogara uns 
aos outros. 

, 
C A P 1 T U L O LXXI 

Em que se trata de algumas árvores moles. 

Há urnas árvores muito grandes, a que o gentío chama copa
nibuca, cuja madeira é mole, e nao serve senao para cinza, para 
os engenhos fazere.m decoada. ·Estas árvores tem urnas raízes 
sobre a terra, feitas por tal artificio, que parecem tábuas postas 
ali a mao, as quais lhe cortam ao machado; de que se tiram ta
buoes, de que se fazem gamelas de cinco, seis palmos de largo, 
e sete e oito de comprido, de onde se fazem também muitas ro
delas, que sao como as de adargueiro, e davantagem na levidao, 
cuja madeira é estopenta e muito branda, que nao fende. 

Paraparaíba é urna árvore que se dá em boa terra que já foi 
lavrada, a qual ero poucos anos se faz muito alta e grossa, e tero a 
casca brancacenta, a qua! ao longe parece na brancura e grandura 
o álamo. Tem esta árvore a folha como figueira, mas os pés mais 
compridos, a madeira é ·muito mole e oca por dentro, de 9ue 
fazem bombas aos caraveloes da costa; e por dentro tem mu1tas 
infindas formigas. 

Apeíba é urna árvore comprida muito direita, tem a casca 
muito verde e lisa, a qual árvore se corta de dois golpes de ma
chado, por ser muito mole; cuja madeira é muito bninca, e a 
que se esfola a casca muito bem; e é tao leve esta madeira, 
que traz uro índio do mato as costas paus destes de vinte e cinco 
palmos de comprido e da grossura da sua coxa, para fazer dele 
urna jangada para pescar no mar a linha; as quais árvores se nao 
dao senao ero terra muito boa. 

Penaíba é urna árvore comprida e delgada, muito direita, 
cuja madeira é leve e de cór de pinho, que serve para mastros 
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e vergas das embarcat;óes da terra, a qual dá de si muito e nao 
estala; mas nao dura muitos anos, porque a corrompe a chuva. 

Geremari é outra árvore que se dá pela terra dentro, a qual 
é delgada no pé, e muito grossa em cima; e dá urnas favas brancas; 
cu ja madeira nao serve mais que para o fogo. 

Dao-se nas campinas perto do mar urnas árvores, que se pare
cem coro cajueiros, de que já falamos, que nao dao fruto, que se 
chamam cajupebas. Tem estas árvores a fólha brancacenta, cres
pa e áspera como de amoreira, e a casca dessas árvores é seca 
como de sobreiro. A madeira é leve, mas muito liada, que nao 
fende, de que se tiram curvas para barcos, e que se fazem vasos 
de selas, e destas folhas podem manter bichos-de-seda, e os leva
rem a estas partes. 

Pelo sertao da Bahía se criam urnas árvores muito grandes 
em comprimento e grossura, a que os indios chamam ubiragara, 
das quais fazem urnas embarca~óes para pescarem pelo rio e nave
garem, de sessenta e setenta palrnos de comprido, que sao faci
líssimas de fazer; e porque se cortam estas árvores muito depressa, 
por nao ter dura mais que a casca e o amago, é muito mole e 
tanto que dois indios em tres dias tiram com suas foices o miolo 
todo a estas árvores, e fic'a a casca só, que lhe serve de canoas, 
tapadas as cabe~as, em que se embarcara vinte e trinta pessoas. 

' C A P 1 T U L O LXXII 

Em que se apontam algumas árvores de 
cheiro. 

Entre as árvores de cheiro que se acham na Bahia, há urna 
a que os índios chamam carun je, que se parece na folha, r.a casca 
e no cheiro aos loureiros da Espanha, mas nao na baga; cuja 
madeira é sobre o mole que se gasta, no fogo dos engenhos. 

Anhaibataa é urna árvore que se dá em várzeas úmidas e de 
areia, a qual na grandeza e fei~ao é como o louro, cuja madeira 
é muito mole e de cor almecegada; o entrecasco desta árvore é da 
cor de canela; e cheira, queima e sabe como canela; mas tem a 
quentura mais branda, e sem dúvida que parece canela, e parece 
que se a beneficiarem, que será muito fina, porque o entrecasco 
dos ramos queima mais do que o do tronco da árvore. 

' 
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J.acarandá é urna árvore ~e bom .tamanho, que se dá nas 
~amp1nas, em ~erras fracas, CUJa made1ra é preta com algumas 
agu.as; e é multo _dura, e boa de lavrar para obras-primas; e é 
multo .. pesada, e nao se corrompe nunca sobre a terra, ainda que 
lhe de o sol e a chu"a, a qual tem muito bom cheiro. 

Jucuria~u é urna árvore que se dá em terras fracas e nao é 
<l~mas~ada na grandeza, mas, contudo, se acham algu~as, que 
dao tres palmos de testa; a ~adeira desta árvore nao se corrompe 
nu,nca, é dura, pesada e multo boa de lavrar para obras-primas. 
Ha u~a casca de cor parda, com águas pretas, e outra vermelhat;a, 
com aguas também pretas, urnas e outras da feit;ao do chamalote; 
e ~mas e .outras tem o cheiro suavissinio, e na casa onde se lavra 
sa1 o cheiro por toda a rua, e os seus cavacos no foo-o cheiram 
muito bem; a qual madeira é muito estimada em toda a parte 
pelo cheiro e formosura. 

M ucetaíba é urna án'ore que se dá em terras boas e nao é <le 
de?1asiada. grandeza, a que chamam em Pernambuco pau-santo; 
cu Jª made1ra é de honesta grossura, mui to rija e pesada, mas boa 
de lavrar e mel~or de tornear, e tem boas águas, para se dela 
fazer obras de estima; nunca se corrompe do tempo, e cheira n1uito 
bem. 

Ubirataia é urna árvore que nao é grande, cuja madeira é 
mol~, de cor parda, que cheira muito bem; e na casa onde se 
que1ma recende o cheiro por toda a rua. 

Entagapena é urna árvore que tem a madeira dura com 
águ.a sobre a:eonado, ch~ira muito bem, de que se fazem ~ontas 
multo cortesas, e o genuo as suas espadas. 

, 
C A P 1 T U L O LXXIII 

Em que se trata de árvores de que se f azem 
remos e hastes de lanfas. 

Atrás tratamos do jenipapo no tocante ao fruto, agora lhe 
cabe tratar no tocante a madeira; cujas árvores sao altas e de 
honesta grossura, tem a folha como castanheiro; a madeira é de 
cor branca,_ como buxo, de 9ue se fazem muitos e bons remos, que 
dura1:° ma1s que ~s de ~a1a; enquanto verdes sao pesados, mas 
depo1s de secos sao multo leves; esta madeira nao fende nem 
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estala, de que se faz também tóda a sorte de poleame, por ser doce 
de lavrar; e cabos e cepos para toda a ferramenta de toda a sorte. 

Uacá é outra árvore de que se fazem remos para os barcos, ~ 
qual se dá em terras úmidas e de areia. Sao estas árvores de mea 
grossura, e quando se lavram fazem um roxo _claro muito formoso, 
mas dura-lhe pouco a cor; as . quais, depo1s de derrubadas, as 
fendem os índios de alto a ba1xo em quartos, para fazerem os 
remos, que nao duram tanto como os de jenipapo. 

Há outras árvores, a que os índios chamam ubiratinga, que 
nao sao grossas, mas compridas e direitas, e tem a casca áspera; a 
cor da madeira é a~afroada e boa de fender, o que se lhe f~z para 
fazerem bastes de lan~a e arremessóes, que se fazem _mu~to for
mosos, e de dardos que sao mais pesados que os de B1sca13:; mas 
mais duros e formosos. Dao-se estas árvores em terras ba1xas e 
úmidas perto do salgado. 

' C A P 1 T U L O LXXIV -
Em que se diz de algumas árvores que tem 
ruim cheiro. 

Nestes matos se acham urnas árvores meas e direitas, de que 
se fazem obras de casas; a sua madeira por fora é almeceg~da e 
o amago por dentro muito pteto; mas quando a lavram nao .há 
quem Ihe sofra 0 fedor, porque é pior que o de urnas necessánas, 
e chegar os cavacos aos narizes ~ morr~r, que tao terrível fedor 
tem; e metendo-se no fogo se refina ma1s ? fe~~r; a ~tas árvores 
chamam os indios ubirarema, que quer d1zer madeira que fede 
muito". 

Há outra casta de ubirarema, cujas árvores sao grandes e 
desordenadas nos troncos, como as oliveiras; cujos ramos, folhas, 
cascas e madeira federo a albos, de fei~ao que quem os ~perta 
com as maos lhe fica fedendo de maneira que se lhe na~ ~ra ero 
todo o dia o cheiro, e tero árvores as folhas da fe1~ao das 
ameixeiras. 

Ao pé de algumas árvores se criam uns ramos co~o parreira, 
da grossura e da fei~ao de urna corda me~, a que os índ1~s ~a~am 
cipós, os quais trepam pelas árvores ac1ma como_ as v1de1ra~, os 
quais cipós cheiram a al~os, e quen:i pega deles nao se lhe tira o 
cheiro em todo aquele d1a. por ma1s que se lave. 
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' C A P 1 T U L O LXXV 

· Em que se apontam algumas árvores que 
dáo frutos silvestres que se niío comem. 

Nos matos se criam urnas árvores de honesta grandura, a 
que os índios chamam comedoí, de cuja madeira se nao faz conta. 
Esta árvore dá urnas bainhas como feijóes, meio vermelhos e meio 
pretos mui duros, de finas cores, que é a semente de que as árvo
res nascem, os quais servem para tentos, e sao para isso mui 
estimados. 

Araticurana é urna árvore do tamanho e fei~ao do marme
leiro, as quais se criam nos alagadi<;os, onde se ajunta a água 
doce coro a salgada, cuja madeira é mole e lisa que se esfola 
toda em lhe puxando pela casca. Dao estas árvores um fruto 
tamanho como marmelos, la vrado pela casca, como pinha, e 
~uito liso, o qual ·arregoa como é maduro, e cheira muito bem. 
Este fruto comem os índios a medo, porque tem para si que 
quando os caranguejos da terra fazem mal, que é por comerem 
este fruto naquele tempo. · 

Anhangaquiabo quer dizer "pente do diabo"; é árvore de 
bom tamanho, cujo fruto sao urnas bainhas .grandes; tem dentro 
de si urna coisa branca e dura, afei~oada como pente, de que os 
gentíos se aproveitavam antes de comunicarem com os portu
gueses .e se valerem dos seus pentes. 

Cuieiba é urna árvore tamanha como nogueira, e tero a folha 
como nogueira, a qual se nao cria em ruim terra, e dá urnas 
flores brancas grandes. Da madeira se nao trata, porque as nao 
cortam os indios, por estimarem muito o seu fruto, que é como 
melóes, maiores e menores, de fei~ao redonda e comprida, a qual 
fruto nao se dá entre as folhas, como as outras árvores, senao pelo 
tronco da árvore e pelos brar;os dela, cada um por si; estando esta 
fruta na árvore, é da cor dos caba~os verdes, e como os colhem, 
cortara-nos pelo meio ao comprido, e lanvim-lhe fora o miolo, 
que é coIQo o dos caba~os; e vao curando estas pe~as até se faze
rem duas, dando-lhe por dentro urna tinta preta e por fora ama
rela, que se nao tira nunca; ao que os índios chamam cuias, 
que lhes servem de pratos, escudelas, púcaros, tar;as e de ou 
tras coisas. 
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Há outras árvores meas, a que os índios chama1n jatuaíba, 
cuja madeira é muito pesada, as quais cai a folha ca4a ano, e 
torna a rebentar de novo. Esta árvore dá urnas frutas brancas, 
do tamanho e feic;ao de azei tonas cordovesas. 

Pelo sertao se cria1n urnas árvores a que os ín<lios cha1nam 
beribebas, que dao um fruto do tamanho e feic;ao de noz-moscada, 
o qual amaruja e requeima como ela. 

, 
C A P 1 T U L O LXXVI 

Que trata dos cipós e o para que servem. 

Deu a natureza no Brasil, por entre os seus arvoredos, urnas 
cordas muito rijas e muitas, que nascem aos pés das árvores e 
atrepam por elas acima, a que chamam cipós com que os indios 
atam a madeira das su as casas, e os brancos que nao podem mais, 
com que escusam pregadura; e e.m outras partes servem en1 lugar 
de cordas, e fazem deles cestos melhores que de vime, e serao da 
mesma grossura, mas tém comprimento de cinco· e seis brac;as. 

Nestes mesmos matos se criam outras cordas mais delgadas 
e pr.i~as, <1ue os indios chamam timbos; que sao mais rijos que 
os cipos aoma, servem do mesmo, aos quais fendem também em 
quatro partes, e ficam uns fios muí lindos como de rota da 1ndia 
em cadeiras, e com estes fios atam a palma das casas quando as 
cobrem coro ela, do que fazem também cestos finos; e far-se-á. 
deles tudo o que se faz da rota da 1ndia. 

Há outra casta, que os índios chamam timborana, que é da 
m:sma feic;ao dos timbós, mas nao sao tao rijos, do que se apro
ve1tam os índios, quando nao acham os timbós. 

Criam-se também nestes matos uns cipós muito grossos, a que 
os índios cham_am cipó-imbé, cujo nascimento é também ao pé 
das árvores, por onde atrepam; e sao rijos que tiram com eles 
as gangorras dos engenhos do mato e as madeiras grossas; pelas 
quais puxa1n cem e duzentos índios, sem quebrarem, e se acertam 
de quebrar tomam-se logo a atar, e coro eles varam as barcas em 
terra, e as deitam ao mar, e acharo-nos tao grossos como sao neces
sários, com os quais se escusam calabrotes de linho. 
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' C A P 1 T U L O LXXVII 

. Que trata de algumas f olhas proveitosas que 
se criam n.o mato. 

~a!té é urna folha que se dá em terra boa e úmida, que é 
da fe1s:ao das folhas das alfaces estendidas, mas de quatro e cinco 
pal~os. de compr}do, e sao muito tesas;_ as quais nascem em touc;as 
m_uito ]Untas, e tem o pé de quatro e cinco palmos de comprido, e 
nao fazem árvore. Serve1n estas folhas aos índios para fazerem 
delas uns vasos, em que metem a farinha, quando vao a guerra, ou 
algum outro caminho, onde a farinha vai de feic;ao que ainda 
que chova muito nao Ihe entra água dentro. 

Capara é outra folha, que nasce como a de ci1na, inas em 
cada pé estao pegadas quatro folhas como as atrás, pegadas urnas 
nas outras; com estas folhas arma o gentio numas varas urna 
fei~ao como esteira muito tecida, e fica cada esteira de trinta 
palmos de comprimento, e tres de largo, e assentam-nas sobre o 
emadeiramento das casas, com o que ficam muito bem cobertas; 
e dura urna cobertura destas sete, oito anos e mais. 

Tocum é urna erva cujas folhas sao como de cana-do-reino, 
mas mais curtas e brandas; a vara onde se criam é cheia de 
espinhos pretos, e limpa deles fica como roca-da-índia. Estas fo
lhas quebram os índios a mao, e tiram dela o mais fino linho do 
mundo, que parece seda, de que fazem linhas de pescar, torcidas 
a mao, e sao tao rijas que nao quebram com peixe nenhum. 
Este toc,um: ou se~a que dele sai, é pontual1nente do toque da 
erva-da-1nd1a, e ass1m o parece; do qual se fnrao obras mui deli
cadas, se quiserem. 

E porque se nao pode aqui escrever a infinidade das árvores 
e ervas que há pelos matos e campos da Bahía, nem as notáveis 
qu~lidades e virtu ... des. qu~ tem, achamos que bastava para o pro
pósito <leste compendio d1zer o que se contém em seu título; mas 
há-se de notar que aos arvoredos desta província lhe nao ca1 
nunca a folha , e em todo o ano estao verdes e fonnosos. 
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' C A P 1 T U L O LXXVIII 

Sumário das aves que se criam na terra da 
Bahía de Todos os Santos do Estado do 
Brasil. 

Já . que ternos satisfacáo com o que está <lito no tocante ao 
arvoredo que há na Bahía de Todos os Santos, e com os frutos, 
grandezas e estranhezas dela, e ainda que o que se disse é o menos 
que se pode d~zer, por haver muitas mais árvores, convém que se 
de conta quais aves se criam entre estes arvoredos, e se mantero 
de seus frutos e frescura deles. 

E peguemos logo da águia como da principal ave de tódas as 
criadas. A águia, a que o gentio chama caburé-a~u, é tamanha 
como as águias da Espanha, tem o corpo parda~o, e as asas pretas; 
tem o bico revolto, as pernas compridas, as unhas grandes e muito 
voltadas, de que se fazem apitos; criam em montes altos, onde 
fazem seus ninhos e p6em dois ovos somente; e sustentain os 
filhos da ca~a que tomam, de que se mantero. 

Criam-se nestes matos emas muito grandes, a que o gentío 
chama nhandu, as quais se criam pela terra adentro em cam
pinas, e sao tamanhas como as da África, e eu vi um quarto de 
urna depenada tamanho de um cameiro grande. Sao estas aves 
brancas, outras cinzentas, e outras malhadas de preto, as quais tem 
as penas muito grandes, mas nao tero nelas tanta penagem como 
as da Alemanha; os seus ovos nao sao redondos, nem tamanhos 
como os das da África. Estas aves fazem os ninhos no chao, onde 
criam; e mantero os filhos com cobras e outros bichos que tomam, 
e com frutas do campo; as quais nao voam levantadas do chao, 
correm em pulos, com as asas abertas; tomam-nas os indios a 
cosso; e tanto as seguem até que as cansam, e de cansadas as 
tomam. Tem estas aves as pernas e pesc~o compridos, cuja carne 
é dura, mas muito gostosa; das penas se aproveita o gentío, e 
fazem delas urna roda de penachos, que pelas suas festas trazem 
nas costas, que tem em muita estima. 

Tabuiaiá é urna ave muito maior que pato; tem as pernas 
a.Itas, os pés grossos, a cor parda, o bico grosso e grande; tem 
s~bre o bico, que é branco, urna maneira ,de crista vermelha, e 
sobre a cabe~a urnas penas levantadas, como poupa. Criam em 
árvores altas, os ovos sao como de patos, mantero-se de frutas do 
mato; cuja carne é dura, mas boa para comer. 
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' C A P 1 T U L O LXXIX 

Em que se declara a propriedade do macuca
guá, motum e das galinhas-do-mato. 

Macucaguá é urna ave grande de cor cinzenta, do tamanho 
de um grande . pato, mas tem no peito mais ti telas que dois gali
pavos, as quais sao tenras como de perdiz, e da mesma cor; a mais 
carne é sobre dura, sendo assada, mas cozida é muito boa. Tem 
estas aves as pernas compridas, cheias de escamas verdoengas; tem 
o bico parda~o, da fei~ao da galinha; voam pouco e ao longo do 
chao, por onde correm muito, e as tomam com caes a cosso, e 
as vezes as matam as flechadas; criam no chao, onde póem muitos 
ovos, em ninhos como de galinhas; mas tem a casca verde, de cor 
muito fina, e mantero-se das frutas do mato. 

Motum sao urnas aves pretas nas costas, asas e barriga brancas; 
sao do tamanho dos galipavos, tem as pernas compridas e pretas, 
e sobre a cabe~a urnas penas levantadas como pavao, e voam 
pouco e baixo, correm muito pelo chao, onde as matam a flechadas 
e as tomam a cosso com caes. Criam no chao, os seus ovos sao 
tamanhos como de pata, muito alvos, e tao crespos da casc;a como 
confeitos, e a clara deles é como manteiga de porco derretida, 
a qual enfastia muito. Tém estas aves o bico preto como de corvo. 
e tocados ao redor de vermelho, a maneira de crista; a carne destas 
aves é muito boa, pontualmente como a de. galipavos, e tem no 
peito muitas mais titelas. 

Jacus sao urnas aves a que os portugueses chamam galinhas
do-mato, e sao do tamanho das galinhas e pretas; mas tem as 
pernas mais compridas, a cabe~a e pés como galinhas, o bico 
preto, cacarejam como perdizes, criam no chao, e tem o vóo 
muito curto; mantero-se de frutas, matam-nas os índios as flecha
das; cuja carne é muito boa, e tem o peito cheio de titelas como 
perdiz da mesma cor, e muito tenras; a mais carne é dura para 
assada e, c~ida, muito boa. 

Tuiuiú é urna ave grande de altura de cinco palmos, tem as 
asas pretas, e papo vermelho, e o mais branco; tem o pesc~o 
muito grande, e o bico de dois palmos de comprido; fazem os 
ninhos no chao, em montes muito altos, onde fazem grande 
ninho, em que póem dois ovos, cada um como um grande punho; 
mantero os filhos com peixe dos ríos o qual cornero primeiro, e 
recozem-no no papo, e depois arrevessam-no, e repartem-no pelos 
filhos. 
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, 
C A P l T U L O LXXX 

Em que se declara a natureza dos canindés, 
araras e tucanos. 

Canindé é um pássaro tamanho como u1n grande galo; tem 
as penas das pernas, barriga e colo amarelas, de cor muito fina, 
e as costas acatassoladas de azul e verde, e as das asas e rabo azuis, 
o qual tem muito comprido, e a cabe<;a por cima azul, e ao redor 
do bico, amarelo; tem o bico preto, grande e grosso; e as penas 
do rabo e as das asas sao vermelhas, pela banda de baixo. Criam 
em árvores altas, onde os indios os tomam novos nos ninhos, para 
se criarem nas casas, porque falam e gritam muito, ~om voz alta e 
grossa; os quais morde1n mui valentemente, e comem frutas das 
árvores, e em casa tudo quanto lhes dao; cuja carne é dura, mas 
aproveitam-se dela os que andam pelo mato. Os índios se apro
veitam das suas penas amarelas para as suas carapu~as, e as do 
rabo, que sao de tres e quatro palmos, para as embagaduras das 
suas espadas. 

Arara é outro pássaro do mes·mo itamanho, e fei\áO do 
canindé, mas tem as penas do colo, pernas e barriga vermelhas, 
e as das costas, das asas, e do rabo azuís, e algumas verdes, e a 
cabec;a e pesc~o vermelho, e o bico branco e muito grande, e 
tao duro que quebram com ele urna cadeia de ferro, os quais 
mordem muito e gritam mais. Criam estas aves em árvores altas, 
comem frutas do mato e milho pelas roc;as, e a mandioca quando 
está a curtir. Os indios toma1n estes pássaros quando sao novos 
nos ninhos, para os criarem; os quais, depois de grandes, cortam 
com o bico por qualquer pau, como se fosse urna enxó. A sua 
carne é como a dos canindés, de cujas p enas se aproveita1n os 
indios. 

Tucanos sao outras aves <lo tamanho de um corvo; tem as 
pernas curtas e pretas, as penas da~. costas azuladas, a das asas e 
do rabo anilada, o peito cheio de frouxel muito miúdo de finís
simo amarelo, o qual os indios es[ola1n para forro de carapu<;as. 
'Tem a cabec;a pequena, o bico branco e ,amarelo, 1nuito grosso, e 
alguns sao tao compridos con10 u1n pahno, e tao pesados que nao 
podem com ele quando comem, porque toma1n grande bocado, 
com o que viram o bico para cin1a, porque nao pode o pesco~o 
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com tamanho peso, como tem. Criam estes pássaros em árvores 
altas, e tomam-nos novos para se criarem em cas~; os ~ravos ma
tam os indios a flecha, para lhes esfolarem o petto, cu Jª carne é 
muito dura e magra. 

, 
C A P 1 T U L O LXXXI 

Em que se diz das aves que se criam nos rios 
e lagoas da água doce. 

Ao longo dos ríos da água doce se criam mui formosas gar<;as. 
a que o gentio chama uratinga, as quais sao brancas e ta!flanha~ 
como as da Espanha. Tem as pernas longas, pesco<;o e b1co mu1 
comprido, pernas e pés amarelos, e tem entre os encontros U_?t 
molho de plumas, que lhes chegam a ponta do rabo, que s.ªº 
mui alvas e formosas, e para estimar; e sao estas gar~as m~1to 
magras e criam no chao, junto da água; mant~m-se do pe1xe, 
que tomam nos rios, e esperam mal que lhe aurera. 

Criam-se mais, ao longo <lestes rios e nas lagoas, muitos 
adens, a que o gentío chama upeca, que sao da fei~ao dos da 
Espanha, 1nas muito maiores, os quais dorme~ em árvores a!tas, 
e criam no chao, perto da água. Comem pe1xe, e da mandioca 
que está a curtir nas ribeiras; tomam os indios estes .adens, qua.ndo 
sao novos, e criarn-nos em casa, onde se fazem mu1to don1ést1cos. 

Aguapea~oca é urna ave do tamanho de 1;1m frangao; tem 
as pernas muito compridas, e o pesc~o. e o vesudo de pena aleo
nada, e derredor do bico u1na rosa muito amarela; e tem nos 
encontros das asas dois esporóes de osso amarelo, e nas pontas 
delas outros dois, com que ofendem aos pássaros com que pele
jam. Andam estas aves nas lagoas, e criam nas junqueiras junt,? 
delas, onde póem tres ovos, nao mais, e mantero-se de carac61s 
que buscam. 

Jabacatim é um pássaro tamanho COJI?O um pintao, tem o 
bico comprido, o peito vermelho, a barnga . branca, as c~tas 
azuis; crian1 em huracos que fazem nas barreua5 sobre os nos, 
ao longo dos quais andam sempre com ps pés pela água a tomar 
peixinhos, de que se mantem. 

E há outros, mais pequenos, da mesma fei~ao e costumes, 
a que o gentio chama garirama. 
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J acu-a~u sao ou tras aves da fei~ao das gan;as grandes, e do 
seu tamanho; sao pardas e pintadas de branco, andam nos ríos 
e lagoas, criam ao longo delas e dos ríos, no chao; mantem-se 
do peixe que tomam. 

' C A P 1 T U L O LXXXII 

Das aves que se parecem com perdiz.es, rolas 
e pombas. 

Pica~u é como pomba brava, mais pequena alguma cois.a, 
tero a cor cinzenta, os pés vermelhos; cría no chao, onde p5e dois 
ovos; tem o peito e carne muí saborosa. 

Paírari é urna ave do tamanho, cor e fei~ao das rolas, as 
quaís criam no chao, em nínhos, em que póem dois ovos, e 
tomam-nas em redes, e amansam-nas em casa dé maneira que 
criam como pombas, as quais tero o peito muito cheio, e boa 
carne. 

Juriti é outra casta de· rulas do mesmo tamanho, mas sao 
aleonadas, e te-m o bíco pardo; tamb~m criam no chao onde 
p5em dois ovos, e tomam-nas em redes, cuja carne é muito tenra 
e boa. 

N ambu é urna ave da cor e tamanho da perdiz, tem os pés e 
bíco vermelho, voam ao longo do chao, por onde correm muito, 
e criam em ninhos que fazem no chao, onde p5em muitos ovos. 
Estas aves tero grande peito, cheío de titelas muito tenras e 
saborosas. 

Há outras aves, a que os indios chamam piquepebas, que 
sao da fei~ao das rolas, e da mesma cor, mas sao mais pequenas, 
e tém as penas vermelhas e o bico preto; estas andam sempre pelo 
chao, onde criam, e póem dois ovos; as quais, o mais do tempo, 
andam esgarav.atando a terra coro o bíco, buscando urnas pedri
nhas brancas de que se mantero. 
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' C A P 1 T U L O LXXXIII 

Em que se relata a diversidade que há de 
papagaios. 

Ajurua~us sao uns papagaios grandes todos verdes, que tem 
tamanho corpo como um adem, os q uais se fazem mui domésticos 
em casa, onde falam muito bem; estes~ no mato, criam em ninhos, 
em árvores altas; sao muito gordos e de boa carne, e muito sabo
rosos; mas hao de ser cozidos. 

Ajerueté ~ªº-uns papagai?s verdadeiros, que se levam a Es
panha, os qua1s sao verdes; e tem os encontros das asas vermelhos, 
e o toucado da cabe~a amarelo; criam nas árvores, em ninhos, e 
comem a fruta delas, de que se mantém; cuja carne se come; e 
para se amansarem tomam-nos novos. 

Há ou!ros .. papa~aios, a q~e chamam curicas, que sao todos 
verdes, e nao tem ma1s queº. so queixo am~relo, e algumas penas 
nas asas encarnadas; os qua1s cnam em n1nhos nas árvores, de 
onde fazem grande dano nas searas de milho; tomam-nos novos 
para se amansarem em casa, onde falam muito bem; cuja carne 
cornero os que andam pelo mato, mas é dura. 

Maracaná é um pássaro verde todo, como papagaio, tero a 
cabe~ toucada ?e amarelo, o bico grosso e sobre o grande, e 
voltado para ba1xo, o rabo comprido e vermelho· criam-se em 
ár~ores altas, em ninhos; e amansam-se alguns, porque falam, 
cu1a carne é dura~ mas come-a quem nao tem outra melhor. 

Há uns ~assarinhos todos verdes, que tém os pés e bico branco, 
a _que os indios chamam tuim; tém o bico revolto para baixo, e 
cnam em á:vores, em . ninhos de palha, perto do mar, e nao os 
há pelo sertao; os qua1s andam em bandos· tomam-nos em novos . , 
para se cnarem em casa, onde falam muito claro e bem e tém 
gra~a no que dizem. ' 
" Há. outros pássaros todos verdes, maiores que os tuins, que 

tem o b1co branco voltado, toucado de amarelo e azul, que criam 
e~ árvores, em ninhos, de onde se tomam em novos, para se 
cnare~ em casa, onde falam também; estes andam em bandos, 
destru1ndo as milharadas. 
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I 

C A P 1 T U L O LXXXIV 

Em que se conta a natureza de algumas aves 
de água salgada. 

Na Bahia, ao longo da água salgada, nas ilhas que ela tem, 
se cria1n garcetas pequenas, a que os índios ~hamam carabu~u; 
algumas sao brancas e, outras, pardas, as quais sao urnas plu1nas 
cinzentas pequenas, muito fidalgas para gorro; tódas criam ao 
longo do mar, onde tomam peixe, de que se mantcm, e caran
guejos novos; e esperam bem a espingarda. 

Há outros pássaros, a que os indios chamam uirateonteon, 
que se criam perto do salgado, que sao pardos e tem o pesco~o 
branco, o bico verde, e sao tamanhos como adens, e te1n os pés da 
sua fei~ao. .Esses pássaros andam no mar, perto da terra, e yoam 
ao longo da água tanto, sem descansar, até que caem como mortos; 
e assim descansam até que se tornam a levantar, e voam. 

Carapirá é urna ave, a que os mareantes chamam rabifurcado, 
os quais se vao cincoenta e sessenta léguas ao mar, de onde se 
recolhem para a Bahía, <liante de algum navío do reino, ou do 
vento sul, que lhes ve1n nas costas ventando, de onde tornam logo 
a fazer volta ao mar; mas criam em terra, ao longo dele. 

Jaburu é outra ave, ta1nanha como um grou; tem a cor cin
zenta, as pernas compridas, o bico delgado e mais que de palmo 
de comprido; estas aves criam em terra ao longo do salgado, e 
comem o peixe que tomam no mar, perto da terra, por onde 
andam. 

Ao longo do salgado se criam uns pássaros, a que os indios 
chamam urateon; sao pardos, tamanhos como frangoes, tem as 
pernas vermelhas, o bico preto e comprido; sao mui Iigeiros e 
andam sempre sobre a água salgada, saltando em pulos, esprei
tando os peixinhos de que se mantem. 

Ao longo do mar se criam outros pássaros, a que os indios 
chan1am ati; tem o corpo branco, as asas pretas, o bico de peralto, 
com que cortam o peixe como com tesoura; tem as pernas curtas 
e brancas; andam sempre nas barras do rio buscando peixe, do 
que comem. 
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Matuima~u sao uns pássaros que andam -sempre sobre os man
gues, tamanhos como franganitos, de cor parda~a; tem as penas e 
bico preto, e mantero-se de peixe que tomam. 

Matuim-mirim sao outros pássaros de fei~ao dos de cima, mas 
mais pequenos e brancacentos; mantero-se do peixe que tomam; 
e uns e outros criam no chao, ao longo do salgado. 

Pitaoao sao passarinhos do tamanho e cor dos canários, e tem 
urna coroa branca na cabe~a; fazem grandes ninhos nos mangues, 
ao longo dos ríos salgados, onde p0em dois ovos; e mant~m-se dos 
peixinhos que alcan~am por sua lan~a. 

Há urnas ·aves como garcetas, a que os índios chamam socoí, . 
que temas pernas compridas e amarel.as, o pesc~o longo, o peito 
pintado de branco e pardo, e todo o mais pardo; criam em terra · 
no cháo, perto da ~gua salgada, onde se mantem do peixe que 
nela tomam, e de caranguejos dos mangues. 

Margui é um pássaro pequeno e pardo, tem as pernas mui 
compridas, o bico e pese~ longo; e está sem.pre olhando para o . 
chio, e como ve gente .foge, dando um grande grito. Estas av~ se 
criam ao longo .do salgado, e mantem-se do peixc que tomam no 
mar. 

., 
C A P l TU .L O LXXXV 

Em que se · trata de algumas aves de napina 
que se criam na Balüa. 

Urubus sao uns pássaros pretos, tamanhos como corvos, mas 
tem o bico mais grosso, e a cab~a como galinha cocurutada, e as 
pernas pretas, mas tao sujos que fazem seu feitio pelas pernas 
abaixo, e tornam-no logo a comer. Estas aves tem grande faro 
de coisas mortas, que é o que andam sempre buscando para sua 
manten~a, as quais criam em árvores altas; algumas há, mansas, 
em pader dos indios, que as tomaram nos ninhos. 

Toató é um pássaro que é, na fei~ao, na cor e no tamanho 
um gaviao, e vive de rapina no mato; e em povoado nao lhe 
escapa pintao que nao tome, e criam em árvores altas. 

Ura~u sao como os minhotos de Portugal, sem terem ne
nhuma diferen~a; sao pretos e tem grandes asas, cujas penas os 
índios aproveitam para empenarem as flechas, os quais vivem de 
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rapina no mato, e em povoado destróem urna fazenda de galinhas 
e pintóes. . 

Sabiá-pitanga sao uns pássaros pardos como pardais, que 
andam pelos monturos, e correm pelo chao com muita ligeireza, 
e mantem-se da mandioca que furtam dos índios quando está a 
curtir; os quais criám em ninhos em árvores. 

'· Caracará sao uns pássatos tamanhos como ga vióes, tem as 
costas pretas, as asas pin ta das de branco e o ,rabo, o bico revolto 
pata baixo, os quais se mantero de carrapatos, que trazem. as ali
márias, e de lagartixas que tomam; e quando as levam rio · b'ico 
vao após eles uns passarinhos, que chamam suiriri, para· que as 
larguero; e .vao-nos picando até que, de perseguidos, se p0em no 
chao, com a lagartixa debaixo dos pés, para . a defender. 

Acaua sao pássaros tamanhos como galinha, tem a cabe~a 
grande, o bico preto voltado para baixo, a barriga branca, o peito 
vermelho, o pesc<><;o branco, as costas pardas, o rabo e asas pretas 
e brancas. Éstes pássaros comem cobras que tomara, e quando 
falam se nomeiam pelo seu nome; em os ouvindo, as cobras lhes 
fogem, porque lhes nao escapam;. com .as quais mantero os filhos. 
E quando o gentio vai de noite pelo mato que se teme das cobras~ 
vai arremedando estes pássaros para as cobras fugirem. 

Pela terra adentro se criam urnas aves, a que os índios cha
mam ~rubutinga, que sao do tamanho, dos galipavos; e sao todos 
brancos, e tem crista co1no os ·galipavos. · Estas aves cornera carne 
que acham pelo campo morta, e ratos que tomam; as quais póem 
u~ só ovo, que meteµ¡ num buraco, onde o tiram; e mantero 
nele ·o fllho com ra'tos que lhe trazem para comer. 

• . : • 1 , 
e A p 1 T u L o· LXXXVI 

Em que se contém a natureza de algumas 
aves noturnas. 

Urucureá é urna ave, pontualmente como as corujas da Espa
nha; urnas sao cinzentas e outras brancas; gritam como corujas; 
as quais criam no mato em tronco de árvores grossas, e em: 
povoado nas igrejas, de cujas alampadas comem o azeite. 

Jucuru~u é urna ave tamanha como um frango, que em po
voado anda de noite pelos telhados; e no mato cria em tocas · de 
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árvores grandes, e anda ao longo dos caminhos; e aopde . quer 
que está toda a noite está gritando pelo seu nome. Esta ave é 
de cor brancacenta, tem as pernas curtas, a cabe~a grande co~ 
tres listas pardas por ela que parecem cutiladas, e duas penas 
nela de fei~ao de orelhas. ; 

Há outros pássaros, a que os indios chamam ubujaús, que 
sao tamanhos como pintóes, t~m a cabe~a grande, o rabo com
prido; e sao todos pardos e muito cheios de penugem, os quais 
andam de noite gritando ''"cuxaiguigui". 

· Há outros pássaros do mesmo nome, .mais pequenos, que sao 
pintados, os quais andam de .madrugada dando os me~mos gritos 
e uns e outros criam no chao, .onde .póem .dois ovos somente; e 
mantero-se das frutas do mato. 

Há outros pássaros pardos, a que os indios chamam oitibó, 
coro que tem grande agouro; os quais andam ordinariamente 
gritando "oitibó", e de día. nao .os ve ninguém; e ·mantem-se das 
frutas e folhas de árvore, onde lhes amanhece. 

Aos morcegos chamam os índios andura; e há alguns muito 
grandes, que tem tamanhos dentes como gatos, com que mordem; 
criam nos cóncavos das árvores, e nas casas e lugares escuros; as 
femeas parem quatro filhos e trazem-nos pendurados ao pesco~o 
com as cabe~as para baixo, e pegados com as unhas ao pesco~o da 
mae; quando estes mor.cegos mordem alguém . que está dormindo 
de noite, fazem~no tao sutilmente que se nao sente; mas a sua 
mordedura é mui pe~onhenta. Nas casas de purgar a~úcar se criam 
infinidade deles, onde fazem muito dano, sujando o a~úcar com 
o seu feitio, que é como de ratos; e comeni milito dele. 

' . C A P 1 T U L O LXXXVII 

Em que se declara de alguns pássaros de 
diversas cores e costumes. 

Uranhengatá é urna ave do tamanho de um estorninho, que 
tem o peito, pes~~~o, barriga e coxas de fino amarelo, e as costas, 
asas e rabo de cór preta mui fina, e a cabe~a e de redor do bico 
um só queixo amarelo, e as pernas e pés como flouba; os quais 
criam em ninhos, em árvores altas, onde os tomam em novos e 
os criam em casa, onde se fazem tao domésticos, que vao comer 
ao mato e · tornam para casa. 
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Sabiá-tinga sao uns passarinhos brancos que t~m as pontas das 
asas pretas, e as do rabo que tem compridas, os quais criam em 
ninhos que fazem· nas árvores, mantém-se das pimentas que bus
cam; de cujo feitio se criam pelo campo muitas pimenteiras. 

Tié-piranga sao pássaros vermelhos do corpo, que tem as asas 
pretas, e sao tamanhos como pintarroxos; criam em árvores, onde 
fazem seus ninhos; aos quais os indios esfolam os peitos para for-
rarem as carapu~as por serem muito formosos. . 

Gainambis sao uns passarinhos muito pequenos, de cor apa
vonada, que tem -os bicos maiores que o -corpo, e tao delgados 
como alfinetes; cornem aranhas pequenas e fazem os seus ninhos 
da~ suas teias; tero. as asas pequenas e andam :sempre bailando 
no ar, espreitando as aranhas; criam em tocas de árvores. 

Há outra ave, a _que os indios chamam aiaiá, que é do tama
nho de urna franga toda. vermelha, tem o bico verde, os pés pretos 
e o cabo do bico amassado como pata; fazem seus ninhos em 
árvores altas, . e mantero-se da fruta delas. .. 

J a~nas sao uns pássaros pequen os, todos ·encarnados e os pés 
vennelhos; criam-se cm árvores altas, onde fazem · os ninhos, e 
mant~m-se das frutas do mato. . . 

. Há outros passa·rinbos pequenos todos vestidos de azul, cor 
muito subida, aos quais os indios cham·am :saiubuí, que tem o 
bico preto e criam em árvores, e' mantém-se ·dos bichinhos da 
terra. 

Tupiat?-aS sao uns passarinhos que tem o peito vermelho, a 
barriga branca e o mais azul; e t~ os bicos compridos, muito 
delgados; e criam nas árvores, . em 'ninhos, e mantem-se de 
bichinhos. · 

Tié-juba sao passar.inhos pequenos que temo corpo amarelo, 
as asas verdes, o bico preto; criara em tocas de árvores, e man
tero-se de pedrinhas que apanham pelo chao. 

Macacica é um pássaro pequeno que tem as asas verdes, a 
barriga amarela, as costas e o rabo pardo, e o bico preto; 
fazem estes pássaros os ninhos nas pontas das árvores, depen
durados por um fio da mesma árvore; e os ninhos sao de 
barro e palha, com coruchéus por cima, muito agudos, e servem-se 
por urna portinha, onde poem dois ovos; e faze1n os ninhos desta 
fei~ao por fugirem as cobras, que lhes come1n os ovos, se os acham 
em outra parte. 

Há outros pássaros, que os índios chamam sica, que sao ta
manhos como papagaios todos verdes, e o bico revólto para baixo, 
os quais criam em tocas de árvores, de cuja fruta se mantero. 
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, 
C A P 1 T U L O LXXXVIII . 

Em q~ se trata de alguns -passarinhos que 
cantam. 

Suiriris sao uns passarinhos como chamarizes, que criam em 
ninhos nas árvores, os quais se mant~m com bichinhos e formigas 
das que tem asas, a que em Portugal chamam agudes; estes se 
criam em gaiolas, onde cantam muito bem mas nao dobram 
muito quando cantara. 

Há outros pássaros pretos, com os encontros amarelos, a que 
os indios cha·mam urandi, que criam em ninhos de palha, onde 
poem dois ovos, os quais cantam muito bem. 

Há outros passarinhos, a que os índios chamam uraenhan
ga tá, que sao quase todos amarelos, que criam em ninhos de palha 
que fazem nas árvores, os quais cantam nas gaiolas muito bem. 

Criam-se em árvores baixas em ninhos outros pá.ssaros, a que 
o gentio chama sabiá-poca, que sao todos aleonados muit<> formo
sos, os quais cantam muito bem. 

Pexaroréns sao uns passarinhos todo prétos, tamanhos como 
calhandras, que andam sempre por cima das árvores, mas comem 
no chao bichinhos e cantam muito bem. 

Querejuás sao uns passarinhos todos azuis de cor finíssima, 
que andam sempre por cima das árvores, onde criam e se man
tero com o fruto delas, e cantara muito bem. 

M uiepererus sao uns passarinhos pardos tamanhos como 
carrit;as; criam nos huracos das árvores e das pedras, poem muitos 
ovos, comem aranhas e minhocas, cantam como rouxinóis, mas 
nao dobram tanto como eles. 

, 
CAPITULO LXXXIX 

Que trata de outros pássaros diversos. 

Nhapupé é urna ave do tamanho de urna franga, de cor aleo
nada, tem os pés como galinha, a qual anda sempre pelo chao, 
onde cria e póe muitos ovos de fina cór aleonada, cuja carne é 
dura, e come-se cozida. 
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Saracura é uma ave tamanha como galinha, de cor aleonada, 
que tem as pernas muito compridas e o pesco~o e bico comprido; 
cria no chao, onde chega a maré de águas vivas, que se mistura 
com água doce; as quais nao andam pelo salgado, nem pelo mato 
grande, mas ao longo. deles; de noite, cacareja como perdiz; e tem 
o peito cheio de titelas tenras, e a mais carne é boa também. 

Urus sao urnas aves tamanhas como papagaios, de cor preta 
e o bico revolto; criam em árvores altas, e quando tem filhos nos 
ninhos, · remetem aos indios q.ue lhos querem tomar. Estas aves 
tem grande peito cheio de titelas, as quais e a mais carne sao 
muito tenras ·e saborosas como galinha. 

Anu é outra ave preta, do tamanho e fei~ao de gralha; e 
andam sempre em bandos, voando de árvore ·em árvore ao longo 
do chao; criam em árvores baixas em ninhos, e mantem-se de urna 
baga preta como murtinhos, e de outras frutinhas que buscam. 

Maguari é outra ave de cor branca, que faz tamanho vulto 
como urna gar~a, e tem as pernas e pés mais compridos que as 
gar~as, e o pesc~o tao longo que quando voa o faz em voltas; 
e tem o bico curto e o peito muito agudo, e nenhuma carne, 
porque tudo é pena; e voa muito ao long~, e corre pelo chao por 
entre o mato, que faz espanto. 

Aracuá é ou tro pássaro tamanho como um frangao, de , cór 
parda; tem as pernas como de frangoes, mas os dedos muito com
pridos e o rabo longo; e tem duas goela~, ambas por urna. banda, 
que leva ao longo do peito até abaixo, onde se juntam; criam-se 
estas aves em árvores, e comem fruta delas. 

Sabiá-unas sao uns passarinhos pretos que andam sempre 
entre arvoredo; comem frutas e bichinhos, criam nas árvores em 
ninhos de palha .. 

Atia~u é um pássaro tamanho como um estorninho, tem as 
costas pardas, o peito e a barriga branca, o rabo comprido, as 
pernas verdoengas, os olhos vermelhos; criam em árvores, comem 
o fruto delas, e cantam em assobios. 

Há uns passarinhos pequenos, todos pretos, a que os indios 
chamam timuna, que criam em ninhos de palha; mantero-se de 
frutas e minhocas. 

Uanandi é um páss~o pequeno, pardo, pintado de preto pelas 
costas e branco na barriga; e tem o bico curto, e cria em ·ninhos 
de palha que faz nas árvores. 

Há outros pássaros, a que o gentio chama uapicu, tamanhos 
c~mo tordo~, tem o corpo pr~to e as asas pintadas de branco, e o 
b1co compndo, tao duro e agudo que fura com ele as árvores 
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que tem abelheiras, até que chega ao mel, de que se mantém; e 
quando dáo as picadas no pau, soa a pancada a oitenta passos e 
mais; os quais pássaros tem na cabe~a um cocuruto vermelho e 
alevantado, e criam nas tocas das árvores. 

' CAP 1 TUL O XC 

Que trata de alguns bichos menores que tem 
asas e tem alguma semelhanfa de aves. 

Como foi for~ado dizer-se de todas as aves como fica <lito, 
convém que junto delas se diga de outros bichos que tem asas 
e mais aparencia de aves que de alimárias, ainda que sejam 
imundicies, e pouco proveitosas ao servi~o dos homens. 

Comecemos logo dos gafanhotos, a que o gentio chama tacura, 
os quais se criam na Bahía muito grandes, e andam muitas vezes 
em bandos, os quais sao da cór dos que há na Espanha, e há 
outros pintados, outros verdes e de diferentes cores, e tem maiores 
asas que os da Espanha, e quando voam abrem-nas como pássaros 
e nao sao muito daninhos. 

Há outros bichos, a que os indios chamam tacuranda, e em 
Portugal saudes, os quais sao muito formosos, pintados e gran
des, mas nao fazem mal a nada. 

Nas tocas das árvores se criam uns bichinhos como formigas, 
com asas brancas, que nao saem do ninho senao depois que chove 
muito, e o primeiro dia de sol, a que os índios chamam arará; e 
quando saem fora é voando; e sai tanta multidao que cobre o 
ar, e nao torna ao lugar donde saiu, e perde-se com o vento. 

As borboletas a que chamam mariposa, chamara os indios 
sarará; as quais andam de noite de redor das candeias, maior
mente em casas palho~as do mato, e em noites de escuro, e sao 
tao perluxas as vezes que nao há quem se valha com elas, porque 
se vem ªº rosto e dao enfadamento as ceias, porque se póem no 
comer, e nao deixam as candeias dar seu lume, o que acontece 
em povoado. • 

Há ouc:ra casta de borboletas grandes, urnas brancas e outras 
amarelas, e outras pintadas, muito formosas a vista, a que os indios 
chamam panamá, as quais vem as vezes de passagem no verá.o 
em tanta multidáo, que cobrem o ar, e póem logo todo um dia em 
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passar por cima da cidade do Salvador a outra banda da Bahia, 
que sáo nove ou dez Iéguas de passagem. Estas borboletas fazem 
muito dano nos algodoes quando estao em flor. 

, 
C A P I T U L O XCI 

Em que se conta a frrofrriedade das abelhas 
da Bahia. 

Na Babia há muitas castas de abelhas. Primeiramente, há 
urnas a que o gentio chama heru, que sao grandes e pardas; estas 
fazem o ninho no ar, por amor das cobras, como os pássaros de 
que dissemos atrás; onde fazem seu favo e criam mel muito bom 
e alvo, que lhes os indios tiram com fogo, do que elas fogem 
muito; as quais mordem valentemente. 

Há outra casta de abelhas, a que os indios chamam tapiú
ja, que também sao grandes, e criam em ninhos que fazem nas 
pontas dos ramos das árvores com barro, cuja abóbada é tao sutil 
que nao é mais grossa que papel. Estas abelheiras crestam tam
bém com fogo, a quem os indios comem as crian~as, e elas 
mordem muito. 

Há outra casta de abelhas, maiores que as da Espanha, a 
que os indios chamam taturama; estas criam nas árvores altas, 
fazendo seu ninho de barro ao longo do tronco delas, e dentro 
criam seu mel em favos, o qual é ba~o, e elas sao pretas e mui 
cruéis. 

Há outra casta de abelhas, a que o gentío chama cabecé, que 
mordem muito, que também fazem o ninho em árvores, onde 
cri~m mel muito alvo e bom; as quais sao louras, e mordem 
mu1to. 

Há outra casta de abelhas, a que os índios chamam caapoa, 
que sao pequenas, e mordem muito a quem lhes vai bulir no seu 
ninho, que fazem no chao, de barro sobre um torrao; o qual é 
redondo do tamanho de urna panela, e tem serventia ao longo do 
chao, onde criam seu mel, que nao é bom. 

Cabatas sao outras abelhas que na0 sao grandes, que fazem 
seu ninho no ar, dependurado por um fio, que desee da ponta de 
um raminho; e sao tao bravas que, em sentindo gente, remetem 
logo aos bei~os, olhos e orelhas, onde mordem cruelmente· e nestes . ' 
n1nhos armam seus favos, onde criam mel branco e bom. !, 

1 
' 
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Saracoma sáo outras. abelhas pequenas que fazem seu gasa
lhado entre folhas das árvores, onde nao criam mais que sete ou 
oito juntas; e fazem ali seu favo, em que criam mel muito bom e 
alvo; estas mordem rijamente, e dobram urnas folhas sobre outras, 
que tecem com uns fios como aranhas, onde tero os favos. 

Há outra casta de abelhas, a que o gentio chama cabaojuba, 
que sao amarelas, e criam nas tocas das árvores, e sao mais cruéis 
que todas; e em sentindo gente remetem Iogo a ela; e convém 
levar aparelho de fogo prestes, com o qual lhes tiram os favos 
cheios de mel muito bom. 

Capueru~u é outra casta de abelhas grandes; criam seus favos 
em ninhos, que fazem no mais alto · das árvores, do tamanho de 
urna panela, os quais sao de barro; os índios os crestam com fogo, 
e lhes comemos filhos, que lhes acham; as quais também mordem 
onde chegam e quem lhes vai bolir. 

. , 
C A P I T U L O XCII 

Que trata das vespas e moscas. 

Criam-se na Babia muitas vespas, que mordem muito; em 
especial urnas, a que chamam os índios teringoá, que se criam em 
ramos de árvores poucas juntas, e cobrem-se com urna capa que 
parece teia -de aranha, de onde fazem seu ofício em sentindo 
gente. 

Amisagoa é outra casta <le vespas, que sao a maneira de 
moscas, que se criam em um ninho, que fazem nas paredes, e nas 
barreiras da terra, tamanhos como urna castanha, com um olho 
no meio, por onde entram, o qual ninho é de barro, e elas mordem 
a quem lhes vai bulir nele. 

E porque as moscas se nao queixem, convém que digamos 
de sua pouca virtude; e comecemos nas que se chamam mutuca, 
que sao as moscas ger.ais e enfadonhas que há na Espanha; as 
quais adivinham a chuva, come~ando a morder onde chegam, de 

· maneira que, se se sente sua picada, é que há boa novidade. 
Há outra casta de moscas, a que os índios chamam muruanha 

que sao mais miúdas que as de cima e azuladas; estas seguem 
sempre os caes e comem·lhes as orelhas; e se tocam em chaga ou 
sangue, logo lan~am varej.as. 

I 
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Merus sao outras moscas grandes e azuladas que mordem 
muito onde chegam, tanto que por cima de rede passam o gibao 
a quem está lanc;ado nela, e logo fazem arrebentar o sangue pela 
mordedura; aconteceu muitas vezes porem elas .varejas a homens 
que estavam dormindo, nas orelhas, nas ventas e no céu da boca, 
e lavrarem de feic;ao por dentro as varejas, sem se saber o que 
eram, que J?.Orreram alguns disso. 

Também há oütras como as de cavalo, mas mais pequenas e 
muito negras, que também mordem onde chegam. 

, 
C A P 1 T U L O XCIII 

Que trata . dos mosquitos, grilos, besouros e 
brocas que há na Bahia. 

Digamos logo dos mosquitos, a que chamam nhitinga; e sao 
muito pequenos e da feic;ao das moscas; os quais nao mordem, 
mas sao muito enfadonhos, porque se poem nos olhos, nos na
rizes; e nao deixam dormir de dia no campo, se nao faz vento. 
Estes sao amigos de chagas, e chupam-lhe a pec;onha que tem; 
e se se vao por em qualquer CO\adura de pessoa sa, deixam-lhe 
a pec;onha nela, do que se vem muitas pessoas a encher de boubas. 
Estes mosquitos seguem sempre em bandos as índias, que andam 
nuas, mormente quando andam sujas do seu costume. 

Marguis sao uns mosquitos que se criam ao longo do salgado, 
e outros na terra perto da água, e aparecem quando nao bá vento; 
e sao tamanhos como um pontinho de pena, os quais onde che
gam sao fogo de tamanha comichao e ardor que fazem perder a 
paciencia, mormente quando as águas sao vivas; e crescem em 
partes despovoadas; e se lhes poem a máo, desfazem-se logo em pó. 

Há outra casta, que se cria entre os mangues, a que os índios 
chamam inbatium, que tem as pernas compridas, e zunem de 
noite, e mordem a quem anda onde os há, que é ao longo do 
mar; mas se faz vento nao aparece nenhum. 

Pium é outra casta de mosquitos tamanhos· como pulgas 
grandes com asas; e em cbegando éstes a carne, logo sangram sem 
se sentir, e em lhes tocando com a mao, se esborracham; os quais 
está.o cbeios de sangue; cuja mordedura causa muita comicháo 
depois, e quer-se espremida do sangue por nao fazer guadelbao 
na carne. 

' 
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Há outra casta de mosquitos, a que os índios chamam 
nbatium-ac;u; estes sao de pernas compridas, e mordem e zunem 
pontualmente como os que há na Espanha, que entrara nas casas 
onde bá fogo; e de que todos sao inimigos. 

Também se cría na Babia outra imundície, .a que chamamos 
brocas, que sao como pulgas, e voam sem lhe enxergarem as asas; 
as quais furam as pipas do vinbo e do vinagre, de maneira que 
fazem muita perda, se as nao vigiam; e furam tódas as pipas e 
barris. vazios, salvo se tiveram azeite; e nas terras povoadas de 
pouco fazem mui dano. . 

Há também grande c.ópia -de grilos na Babia, que se criam 
pelo mato e campos; que andam em bandos, como gafanhotos; e 
se criam também nas casas de palba, enquanto sao novas, nas 
quais se recolhem muitos entre a palma que vem do mato; os 
quais sao muito daninhos, porque roem muito os vestidos a que 
podem chegar; e metem-se muitas vezes nas caixas, onde fazem 
destrui~ao no fato que acham no chao, o qual cortam de maneira 
que parece cortado a tesoura; mas como as casas sao defumadas 
recolhem-se todos para o mato; estes sao grandes e pequenos e 
tem asinhas; e saltam como gafanhotos. 

Também se criam nestas partes muitos besouros, a que os 
indios cbamam unaúna; mas nao fazem taQ ruim feitio com as 
mac;as que fazem os da Espanba; andam por lugares sujos, tem 
asas, e sao negros; com a cabec;a, pescoc;o e pernas muito resplan
decentes, e tudo muito duro, mas sao muito maiores que os da 
Espanha; e tem dois cornos virados com as pontas uns para os 
outros; e parecein de azevicbe. 

' C A P 1 T U L O XCIV 

Em que se declara a natureza das antas do 
Brasil. Apontamentos das alimárias que se 
criam na Bahia e da condifáo e natureza 
delas. 

Bem podemos dizer neste lugar que alimárias se mantem e 
criam com a fertilidade da Babia, para se acabar de crer e enten
der o muito que se diz de suas grandezas. 

E comecemos das antas, a que os indios chamam tapiruc;u, 
por ser a maior alimária que esta terra cría; as quais sao pardas, 
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com o cabelo assentado, <lo ramanho de urna mula mas mais 
baixas das pernas; e tem as unhas fendidas como vaca, e o rabo 
muito curto, sem mais cabelo q_ue nas ancas.; e temo focinho como 
mula, e o bei~o de cima mais comprido que o de baixo, em que 
tem muita for~a. Nao correm muito, e sao pesadas para saltar; 
defendem-se estas alimárias no mato, com as maos, das outras ali
márias, com o que fazem dano aonde chegam; cornero frutas sil
vestres e ervas; e parem urna só crian~a; e enquanto sao pequenas 
sao raiadas de preto e amarelo tostado ao comprido do corpo, 
e sao muito formosas; mas, depois de grandes, tornam-se pardas; 
e enquanto os filhos nao andam, estao os machos por i!les e 
enquanto :a fémea vai buscar de comer. Matam-nas em fojos, em 
que caem, as flechadas. A carne é muito gostosa, como a de vaca, 
mas nao tem sebo; e quer-se bem cozida, porque é dura; e tem 
o cacho como ma~a do peito da vaca; e no peito nao tem nada. 
Os ossos destas alimárias, queimados e dados a beber, sao bons 
para estancar camaras; as suas peles sao muito rijas, e em muitas 
partes as nao passa flecha, ainda que seja de bom bra~o. as quais 
os índios cornero cozidas pegadas com a carne. Destas peles, se 
sao bem curtidas, se fazem mui boas couravis, que as nao passa 
estocada. 

Se tomara estas. antas pequenas, criam-se em casa, onde se 
fazem muito domésticas, e tao mansas que cornero as espinhas, os 
ossos, comos cachorros e gatos de mistura; e brincam todos juntos. 

' C A P 1 T U L O XCV 

Em que se trata de uma alimária que se 
chama jaguarete. 

Tem para si os portuguéses que jaguarete é on~a, e outros 
dizem que é tigre; cuja grandura é como um bezerro de seis 
meses; falo dos machos, porque as fémeas sao maiores. A maior 
parte destas alimárias sao ruivas, cheias de pintas pretas; e algu
mas fémeas sao tódas pretas; e todos tém o cabelo nédio, e o rosto 
a modo de cao e as maos e unhas muito grandes, o rabo comprido; 
e o cabelo nele como nas ancas. Tém presas nos dentes como 
lebréu, os olhos como gato, que lhe luzem de noite tanto que se 
conhecem por isso a meia légua; tem os bra~os e pernas muito 
grossos; parem as femeas urna e duas crian~as; se lhes matara 
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algum filho andam tao bravas que dáo nas ro~as dos índios, onde 
matam todos quantos podem akan~ar; comem a ca~a que matam, 
para o que sao mui ligeiras, e tanto que_ lhes na_o escapa nenhuma 
alimária grande por pés; e saltara por orna a pique. altura de dez, 
doze palmos; e trepara pelas· á~vores a~s os índ1os •. quando o 
tronco é grosso; salteiam o gentio de no1te pelos cam1nhos, onde 
os matam e comem; e quando andam esfaituadas entram-lhes nas 
casas das ro~as, se lhes nao sentem fogo, ao que t~m gran~e medo. 
E na vizinhan~a das povoa~óes· dos portugueses f~izem mu1to dano 
nas vaca.s, e como se come~am a encarni~ar nelas destroem um 
curra!; e tem tanta for~a que coro urna unhada que dao numa 
vaca lhe derrubam a anca no · chao . ... 

.Armara os índios a .estas alimárias em mundéus, que sao urna 
tapagem de pau~a-pique, muito alta · e forte, com urna só porta; 
onde lhes armam com urna árvore alta e grande levantada do 
chao, onde lhes poem um cachorro ou outra alimária presa; e 
indo para .a tomar cai e5ta árv?re que está deita~a sobre esta 
alimária, onde dá grandes bram1dos; ao qúe os índ1os ~ acodero e 
a matam 3.s flechadas; e comem-lhe a carne, que ·é mu1to dura e 
nao tem neohum sebo. 

' C A P 1 T U L O XCVI 

-
Que - trata de outra casta .de tigres e de 

···:l.U.imárias daninhas. 

Criam-se no rio de . .Sao Francisco urnas alimárias · ·tamanhas 
-c-0mo . poldros, as quais os indios chamam ja~aru~u. que sáo .. pin
tadas de ruivo e preto e malhas grandes; e tem as quatro pre~as 
dos dentes do tamanho de um palmo; criam-se na água deste no, 
no sertao; de onde saem ·a. terra, a fazer suas presas em antas; e 
ajunta1n-se tres e quatro destas alimárias, para levarem ~os d~ntes 
a anta ao rio, onde a cornero a sua vontade, e a outras ahmánas; e 
timbém aos índios que podem apanhar. 

J aguaracangu~u é outra alim~ria e cas_ta de tigres o~ on~a da 
que tratamos já; e sao muito ma1ores, cuja ~abe~a é tao gran_de 
como de um boi novilho. Criam-se estas ahmánas pelo sertao, 
Ionge do mar, e tero aS' fei~oes e mai~ co~di~6es dos tigres d~ q~e 
primeiro falamos. Quando essas ahmánas ma tam algu~ 1nd10 
que se encarni~am nele, fazem despovoar toda urna alde1a, por-
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' 
que_ em saindo alguma pessoa dela fora de casa nao escapa que 
a nao matem e comam. 

Há outra alimár~a, a que o gentio chama suc;urana, que é do 
tamanh_? de um rafeiro, tem o cabelo comprido e macio, 0 rabo 
COJ?O cao, o rosto carrancudo; as maos como rafeiro, mas tem 
ma1.ores. ui;ihas e mui agudas e voltadas; vivem da rapina, tem 
multa hgeireza para c~rre~ e saltar; e sao semelhantes na rapina 
ao lobo, .e matam. os 1n~1os se os podem alcanc;ar, e pela terra 
ade~tr? as há multo ma1ores que na vizihhanc;a do inar. Para 
os 1nd1os matarem estas alimárias esperam-nas eni cima das á:r
vores, d~ onde· as flecham, e lhes cornero a carne; as quais nao 
tem ma1s que urna só tripa. · 

' C A P 1 T U L O XCVII 

Em que se declaram as castas dos veados que 
· esta terra cria. 

. Criam-se nos matos desta Bahia muitos veados, a que . os ín
d1os chamam suac;u, que sao ruivos e tamanhos como cabras os 

• - A 1 

qu~1s nao t;m cornos nem sebo, c~mo as da Espanha. Correm 
~u1to; as femeas parem urna só cnanc;a. Tomam-nos em arma
dtlhas, e com caes; cuja carne é ·sobre o duro, mas saborosa· as 
peles sao muito boas para botas, as quais se curtem com case~ de 
mangues; e fazem-se mais brandas que as dos veados da Espanha. 

Mais pela terra adentro, pelas campinas, se criam outros 
veados brancos, que tem cornos, que nao sao tamanhos como os 
da Espanha, mas sao muito maiores que os primeiros, os quais 
andam e'? bandos, como cabras, e tem a mesma qualidade das 
que se cnam perto do mar. 

. Entra~dó pelo mato além das campinas, na terra dos taba-
1aras, se. cnam uns veados ruiv~c;os, maiores que os da Espanha, 
e. de ma10.r cornadura, dos qua1s se acha armac;ao pelo mato de 
cinco e seis palmos de alto, e de muitos galhos; os quais mudam 
º! cornos c?mo os da Espanha, e tem as peles muito gr0ssas, e nao 
te~ nenhum sebo; as femeas parem urna só. crianc;a, as quais os 
índ1os chamam . suac;uapara, cu1a carne é mu1to boa; os quais ma
tam em armadilhas, em que os tomam, as flechadas. 
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C A P 1 T U L O XCVIII 

Em que se trata de algumas alimárias que 
se mantem de rapina. 

Tamanduá é um animal do tamanho de raposa, que tem o 
rosto como furao; a cor é preta, rabo delgado na arreigada, e coro 
o cabelo curto; e daí para a ponta é muito felpudo, e tem nela os 
cabelos grossos como cavalo, e tamanhos e tantos que se cobre 
todo com eles quando dorme; temas maos como cao, com grandes 
unhas e muito voltadas, e de que se fazem apitos. Este bicho se 
mantém de formigas, que toma da maneira seguinte: chega-se a 
um formigueiro deita-se ao longo dele como morto, e lanc;a-lhe a 
língua fora, que tero muito comprida, aoque· acodero as formigas, 
com muita pressa; e cobrem-lhe a língua, urnas sóbre as outras; e 
como a sente bem cheia, recolhe-a para dentro, e engole-as; o que 
faz até que nao pode comer mais, cuja carne cornero os índios 
velhos, que. os mancebos tero nojo dela. 

.J agua pitanga é urna alimária do tamanho de uro cachorro, 
de cor preta, e tero .o rosto de coi:-deiro; tero pouca carne, as unhas 
agudas, e é tao ligeira que se mantém no mato de aves que andam 
pelo chao, toma a cosso, . e ero povoado faz ofício de raposa, des
povoa urna fazenda de galinha que furta. 

Quati é um bicho tamanho como gato, tem o focinho como 
furao e mais comprido. Sao pretos, e alguns ruivos; tem os pés 
como gato, o rabo grande felpudo, o qual trazem sempre levan
tado para o ar; sao mui ligeiros, andam pelas árvores, de cujas 
frutas se mantem, e os pássaros que nelas tomam. Tomam-nos os 
caes quando os acham fora do mato, a que ferem com as unhas 
mui valentemente; os novos se amansam ero casa, onde tomam as 
galinhas que podem alcanc;ar; as femeas parem tres e quatro. 

Maracajás sao uns gatos bravos tamanhos como cabritos de 
seis meses; sao muito gordos, e na feic;ao pontualmente como os 
outros gatos, mas pinJados de amarelo e preto ero raias, coisa 
muito formosa; e sao felpudos, mas tem o rabo muito macio, 
e as unhas grandes e muito agudas; parem muitos filhos, e man
tero-se das aves que tomam pelas árvores, por onde andam como 
bugios. Os que se tomam pequenos fazem-se ero casa muito do
mésticos, mas nao lhes escapa galinha nem papagaio, que nao 
matem. 
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' 
Sarigüe é um bicho do tamanho de um gato grande, de cór 

preta e alguns ruiva~os; tem o focinho comprido e o rabo, _no 
qual, nem na cabe~a; nao tem cabelo; as femeas tem na barriga 
um bólso, em que trazem .os filhos metidos, enquanto sao peque
nos, e parem ·quatro e cinco; temas tetas junto do bolso, onde os 
filhos inamam; .e quando· emprenham geram os filhos neste bolso, · 
que está fechado, e se abre quando parem; onde trazem os f~lhos 
até que podem andar com a mae; q~e se lhe f~cha o bols?. V1v~.m · 
estes de rapina, e andam pelo chao, ·escondidos espre1tando as 
aves, e em povoado as galinhas; e sao tao ligeiros que lhes nao 
escapam. 

, 
C A P I T U L O XCIX 

jagurecaca. 

Jagurecaca é um animal do ~manho de um ?to _ gra~~; 
tem a .ct>r parda~ e o cabelo compruio, e 'OS pés e maos da fetfclO 
dos bugios; o rosto como cao, e o rabo comprido, o qual se man
tém das frutas do mato. Anda sempre pelo chao, onde pare uma 
só crian~a, o qual é estranho e federonto, que por onde quer que 
passa deixa tamanho fedor que, um tiro de pedra afastado de urna 

. banda-· e _da out~, "náo »há.-quem o ~possa sofrer, e nao. há que.m 
, ·Por ali possa passar: mais de dois meses, por ficar tudo),. tao empe-
~nhen tado com· o ma~~ cheiro. que« nao pode sofrer. Deste 

~ánima] pegam··os. cies1,.quando váo --3. ca~ª'. mas vao-se logo la~r 
·na ~água, e esfregam::.se .. «:om a terra .por tirarem o fedor de st~ o 
que fazem por muitos dias sem lhes aproveitar, e o ca~ador ftca 
de maneira que por mais que se lave fica sempre coro es~e terrivel 
cheiro, que lhe dura tres e quatro meses; e "como este bu:~o se ve 
em pressa perseguido dos caes, lan~a de. si tanta ventos1~ade, e 
tao pe~onhenta, que perfuma desta mane1ra a quem lhe flca ~r 
perto; e com estas armas se defendem das ?n~as .e de_ outros an1-
mais", quando se véem perseguidos deles, cu1a arulhana tem tanta 
for~a que a on~a ou outros inimigos que os buscam se to~am 
e os deixam; e váo-se logo lavar e esfregar pela terra, por tirar 
de si tao terrível cheiro. E aconteceu a um portugues que, encon
trando com um <lestes bichos, que trazia o seu ca~ador do mato 
morto para mezinha, ficou tao fedoren to que, nao podendo 
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sofrcr-se a si, se fez n1uito amarelo, e se foi para casa doente do 
cheiro que em si trazia, que lhe durou muitos dias. A carne deste 
bicho é boa· para estancar cámaras de sangue; mas a casa onde 
está fede toda a vida, pelo que as índias a tem assada, muito em
brulhada em folhas, depois de bem seca ao ar do fogo; e a tem 
no fumo para se conservar; mas nem isso basta para deixar de 
feder na rua, enquanto está na casa. 

' CAPITULO C 

Em que se declara a natureza dos porcos·do· 
mato que há na Bahia. 

Criam-se nos matos da Bahia porcos monteses, a que os índios 
chamam taja~u, que sao de cor parda e pequenos; tudo tem 
semelhante coro o porco, senao o rabo, que nao tem mais com
prido que urna polegada; e tem umbigo nas costas¡ as femeas 
parem muitos no mato, por onde andam em bando~, come~do as 
frutas dele; onde os matam com cachorros e armadilhas, e as fle- · 
·cha das; os q uais nao tem banha, nem toucinho, senao urna pele 
viscosa; a carneé toda magra, mas saborosa e carregada par~ quem 
nao tem boa disposic;ao. 

Taja~utirica é outra casta de porcos monteses, maiores que 
os prin1eiros, que tem os dentes como os monteses da Espanha; 
e os índios que os flecham hao de ter, prestes, aonde se acolham, 
porque, se se nao póem em salvo com muita presteza, nao lhes es
capam; os quais sao muito ligeiros e bravos, e tem também o tm
bigo nas costas; e nao tem banha, ne1n toucinho, mas a carne 
mais gostosa que os outros; e em tudo mais sao como eles. 

Taja~ueté é outra casta de porcos monteses que sao maiores 
que os de que fica dito, e tem toucinho como os monteses da 
Espanha, e grandes presas e o umbigo nas costas, mas nao sao tao 
bravos e perigosos para os ca~adores; os quais os fazem levantar 
com os cachorros para os flecharem; e estes e os mais andam em 
bandos pelo mato, onde as femeas parem muito filhos; e no tempo 
das frutas entram pelas aldeias dos índios e pelas casas; os quais 
fazem muito dano nas r~as e nos canaviais de a~úcar. A estes 
porcos cheira o embigo muito mal; e se, quando os matam, lhos 
nao cortam logo, cheira-lhes a carne muito ao mato; e se lhos 
cortam é muito saborosa. 
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I 

CAP 1 TUL O CI 

Dos porcos e outros bichos que se criam 
na água doce. 

Nos rios de água doce e nas lagoas também se criara muitos 
porcos, a que os índios chamara capivaras, que nao sao tamanhos 
como os porcos-do-mato; os quais tem pouco cabelo e a cor cin
zenta, e o rabo como os outros; e nao tém na hora mais que dois 
dentes grandes, ambos debaixo, na dianteira, que sao do compri
mento e grossura de um dedo; e cada um é fendido pelo meio e 
fica de duas pe<;as; e tem mais outros dois queixais, t?dos no 
queixo de baixo, que no de cima nao tem nada; ?s. qua1s parem 
e criam os filhos debaixo da água, onde tomam pe1x1nhos e cama
róes que comem; também comem erva ao longo da água, de onde 
saem em terra, e fazem muito dano nos canaviais de a<;úcar e rot;as 
que estao perto da água, onde matam em armadilhas; cuja carne 
é mole, e o toucinho pegajoso; mas salpresa é boa de toda a ma
neira, mas carregada para quera nao tem saúde. 

Criara-se nos ríos de água doce outros bichos, que se pare
cem com lontras de Portugal, a que o gentio chama jaguarapeba, 
que tem o cabelo preto e tao macio como veludo. Sao do ta
manho de um gozo, tem a cabe<;a como de gato, e a boca muito 
rasgada e vermelha por dentro, e nos dentes grandes presas, as 
pernas curtas. Andam sempre na água, onde criam e parem muitos 
filhos e onde se mantero dos peixes que tomara e dos camaróes; 
nao saem nunca fora da água, onde gritara quando veem gente 
ou outro bicho. 

!rara é outro bicho da água doce, tamanho como um grande 
rafeiro, de cor parda, e outros pretos. Tem a feit;ao de cao, e 
ladrara como cao, e remetem a gente com muita braveza; as 
femeas parem muitos filhos juntos; e se os tomam novos, criam-se 
em casa, onde se fazem domésticos. Mantera-se do peixe e dos 
camaróes que tomara na água; cuja carne cornera os índ~os. 

Nos mesmos rios se criara outros bichos, a que os índ1os cha
mara vivia, que sao do tamanhó dos gozos, felpudos do cabelo, e 
de cor cinzenta; tém o focinho compridq e agudo, as orelhas 
pequeninas e redondas, do t_amanho de urna c~ca de tremot;o; 
tem o rabo muito comprido e grosso pela arre1gada, como car
neiro; quando gritara no rio, nomeiam-se pelo seu nome; tém 
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as máos e unhas de dio, andam sempre na água, onde · as fémeas 
parem muitos filhos; mantém-se do peixe e camaróes que tomara, 
cuja carne cornera os indios. 

' e A P 1 T u L o en 

De uns animais a que chamam tatus. 

Tatuat;u é um animal estranho, cujo corpo é como um 
bácoro; tem as pernas curtas, cheias de escamas, o focinho com
prido cheio de conchas, as orelhas pequenas, e a cabet;a, que é 
toda cheia de conchinhas; os olhos pequeninos, o rabo romprido 
cheio de laminas em redondo, que cavalga urna sobre nutra; e 
tem o corpo todo coberto de conchas, feitas em laminas, que 
atravessam o corpo todo, de que tem armado urna formosa cober
ta; e quando se este animal teme de outro, mete-se todo debaixo 
destas armas, sem lhe ficar nada de fora, as quais sao muito 
fortes; temas unhas grandes, com que fazem as covas debaixo do 
chao, onde criam; e parem duas criant;as. Mantero-se de frutas 
silvestres e minhocas, andam devagar, e, se caem de costas, tém 
trabalho . para se virar; e tem a barriga vermelha toda cheia de 
verrugas. Matam-nos os indios em armadilhas onde caem; tiram
lhes o corpo inteiro fora destas armas, que estendidas sao tama
nhas como urna adarga; cuja carne é muito gorda e saborosa, 
assim cozida como assada. 

Há urna casta de tatus pequenos, da feit;ao dos grandes, os 
quais tem as mesmas manhas e condi<;ao; mas quando se temem 
de lhes fazerem mal, fazem-se urna bola toda coberta em redondo 
com suas armas, onde ficam metidos sem lhes aparecer coisa algu
ma; cuja carne é muito boa; cornero e criam como os grandes. 
A estes chamara tatu-mirim. 

Há outros tatus meaos, que nao sao tamanhos como os pri
meiros, de que se achara muitos no mato, cujo corpo nao é maior 
que de um leitao; tém as pernas curtas cobertas de conchas, a 
cabet;a comprida cheia de conchas, os dentes de gato, as unhas de 
cao, o rabo comprido e muito agudo coberto de conchas até a 
ponta, e por cima sua coberta de laminas, como os grandes, que 
sao muito rijas; e na barriga nao tem nada; cuja carne quando 
estao gordos é boa, mas cheira ao mato; mantero-se de frutas e 
minhocas, criam debaixo do chao em covas, e tem as mais manhas 
e condic;oes dos outros. 
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Tatupeba é outra casta de tatus maiores que os comuns, que 
ficam nesta adi~ao acima, os quais tém as conchas mais grossas, e 
sao muito baixos das maos e pernas, e tém-nas muito grossas, e 
sao muito carrancudos; e andam sempre debaixo do chao, como 
toupeiras, e nao cornera mais que minhocas; e em tudo o mais 
sao semelhantes aos de cima; e matam-nos os índios quando véem 
bolir a terra; cuja carne é muito boa. 

' C A P 1 T U L O CIII 

Em que se relata a propriedade das pacas 
e cutias. 

Criara-se nestes matos uns animais, a que os indios chamam 
pacas, que sao do tamanho de leit5es de seis meses, tem a barriga 
grande, e os pés e maos curtos, as unhas como cachorros, e cabe~a 
como lebre, o pelo muito macio, raiado de preto e branco ao 
comprido do corpo; tem o rabo muito comprido, correm pouco. 
As fémeas parem duas e tres crian~as, comem. frutas e ervas, criam 
em covas. Tomara-se com caes, e com armadilhas, a que cha
mara mandéus; sao algumas vezes muito gordos, e tém a banha 
como porco; cuja carne é muito sadia e gostosa, assim assada 
como cozida; pela-se como leitao sem se esfolar, e assada faz 
couros como leitao, e de toda maneira é muito boa carne. 

Cutias sao uns bichos tamanhos como coelhos grandes, mas 
sao muito barrigudos; tém o cabelo como lebre, a cabe~a com o 
focinho agudo, e os dentes mui agudos; os dois dianteiros sao 
compridos e agudíssimos, com o que os indios se sarjam como 
com urna lanceta; tém os pés e as maos como coelhos, as unhas 
como cao, criara em covas, em que parem duas e tres crian~as; 
mantém-se com frutas; quando correm fazem na anca urna roda 
de cabelos, que ali tem compridos; sao muito ligeiras, entanto que 
nao há cao que as tome, senao nas covas, onde se defendem com 
os dentes; também se tomam em la~os; se as tomara em pequenas, 
fazem-se tao domésticas com0 coelhos; mas sao daninhas, porque 
roem muito o fato; cuja carne se nao esfola, mas pelam-nas, como 
leitao; cozida e assada é muito boa. 

Cutimirim é outra casta de cutias, do tamanho de um 
láparo; tem o focinho comprido, e sao muito felpudas, de cor 
parda; e tem o rabo muito felpudo, o qual virara para cima, e 
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passa-lhes a felpa por cima da cabe~a, com que se cobrem; e 
trepara muito pelas árvores, onde matara outros bichos, que 
chamara sagüis, do que se mantero; criara em covas debaixo do 
chao, e tém os dentes muito agudos. 

, 
C A P 1 T U L O CIV 

Que trata das castas dos bugios e suas 
condifoes. 

Nos matos da Bahia se criara muitos bugios de diversas ma
neiras; a uns chamam guigós, que andam em bandos pelas 
árvores, e, como sentem gente, dao uns assobios com que se avi
sam uns aos outros, de maneira que em um momento corre a 
nova pelo espa~o de urna légua, coro que entendem que é entrada 
de gente, para se porem em salvo. E se atiram alguma flechada a 
algum, e o nao acertam, matam-se todos de riso; estes bugios criam 
em tocas de árvores, de cujos frutos e da ca~a se mantém. 

Guaribas é outra casta de bugios que sao grandes e mui 
entendidos; estes tem barbas como um homem~ e o rabo muito 
comprido; os quais, como se sentem flechados dos índios, se nao 
caem da flechada, fogem pela árvore acima, ma.stigando folhas, 
e metendo-as pela flechada, com que tomara o sangue e o curam; 
e aconteceu muitas vezes tomarem a flecha que tem em si, e atira
rem com ela ao índio que lha atirou, e ferirem-no com ela; e 
outras vezes deixam-se cair com a flecha na mao sobre o índio que 
os flechou. Estes bugios criam também nos troncos das árvores, 
de cujas frutas se mantera, e de pássaros que tomara; e ots fémeas 
parem urna só crian~a. 

Sagüis sao bugios pequeninos mui felpudos, e de cabelo 
macio, raiado de pardo e preto e branco; tem o rabo comprido, 
e muita felpa no pesco~o, a qual trazem sempre arrepiada, o que 
os faz muito formosos; e criara-se em casa. se os tomara novos, 
onde se fazem muito domésticos; os quais criam nas tocas das 
árvores, e mantera-se do fruto delas, e das aranhas que tomam. 

Do Rio de J aneiro vém outros sagüis, da fei~ao des tes de 
cima, que tém o pelo amarelo muito macio, que cheiran1 muito 
bem; os quais e os de trás sao muito mimosos, e morrem em casa, 
de qualquer frío, e das aranhas de casa, que sao mais pe~onhentas 
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que as das árvores, onde andam sempre saltando de ramo em 
ramo. 

Há nos matos da Bahía outros bugios, a que os indios cha
mam saí-anhangá, que quer dizer "bugio diabo", que sao muito 
grandes, e nao andam senao de noite; sao da fei~ao dos outros, e 
criam em cóncavos de árvores; mantero-se de frutas silvestres e 
o gentío tem agouro neles, e como os ouvem gritar, dizem que 
há de morrer algum. 

, 
CAPITULO CV 

Que trata da diversi,dade dos ratos que se 
comem, e coelhos e outros ratos de casa. 

Pelo sertao há uns bichos a que os índios chamam saviá e 
sao tamanhos como Iáparos; tem o rabo comprido, o cabelo 
como lebre; criam em covas no chao; mantero-se das frutas sil
vestres; tomam-nos em armadilhas cuja carne é muito estimada 
de toda a pessoa, por ser muito saborosa, e parece-se coro a dos 
coelhos. 

Aperiás sao outros bichos tamanhós como láparos, que nao 
tem rabo; e tero o rosto da fei~ao do leitao, as orelhas como 
coelho, e o cabelo como lebre; criam em covas, comem frutas e 
canas-de-a~úcar, a que fazem muito dano, cuja carne é muito 
saborosa. Mais pela terra adentro há outros bichos da fei~ao de 
ratos, mas tamanhos como coelhos, com o cabelo branco, a que 
os índios chamam saviá-tinga, os quais criam ~m covas, e cornero 
frutas; cuja carne é muito boa, sadia e saborosa. 

No mesmo sertao há outros bichos, da fei~ao de ratos, tama
nhos como coelhos, a que os índios chamam saviá-coca, que tem 
o cabelo vermelho, criam em covas, e mantem-se da fruta do 
mato; cuja carne é como de coelhos. 

Em. toda a parte dos matos da Bahía se criam coelhos como 
os da Espanha, mas nao sao tamanhos, a que os índios chamam 
tapotim; e todas as fei~oes tem de coelhos, senao o rabo, porque 
o nao tem; os quais criam em covas, e as femeas parem muito; 
cuja carne é como a dos coelhos, e muito saborosa. 

Em algumas partes dos matos da Bahía se criam uns bichos, 
sobre o grande, com todas as fei~óes e parecer de ratos, a que os 
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gentíos chamam jupati, que nao se comem, os quais criam em 
troncos das árvores velhas; e as femeas tem um bólso na barriga, 
em que trazem sete e oito filhos, até que sao criados, que tanto 
parem. 

Aos ratos das casas chamam os índios saviá, onde se criam 
infinidade deles, os quais sao muito daninhos, e de dia andam 
pelo mato, e de noite vem-se meter nas casas. 

, 
C A P 1 T U L 9 CVI 

Que trata dos cágados da Bahia. 

Em qualquer parte dos matos da Babia se acharo muitos 
cágados, que se criara pelos pés das árvores, sem irem a água, a que 
os índ.ios chamara j.abuti; há uns que sao muito maiores que os da 
Espaoha, mais altos e de mais carne, e tem as conchas lavradas em 
compartimentos oitavados de muito notável feitio; os lavores dos 
compartimentos sao pretos, e o meio de cada .um é branco e alme
ceg~do. Estes cágados tem as maos, pés, pernas, pesc~o e cabe~a, 
che1os de verrugas tamanhas, como chícharros, muito vermelhas, 
e agudas nas pontas; estes poem infinidade de ovos. de que nas
cem em terra úmida, onde criam debaixo do arvoredo; mantero-se 
de frutas, que caem pelo chao; e metidos em casa comem tudo 
quanto acharo pelo chao; cuja carne é muito gorda, saborosa e 
sadia para <loen tes. 

Há outros cágados, que também se criam no mato, sem irem 
a água, a que os índios chamam jabutiapeba; os quais tem os 
mesmos lavores nas conchas, mas sao muito amassados, e tem as 
costas muito chas, e nao tem verrugas; tem pouca carne e mui 
saborosa; criam e mantero-se pela ordem dos de cima. 

Há outras castas de cágados da fei~ao dos da Espanha, a que 
os índios chamam jabuti-mirim, que se criam e andam sempre na 
ág;ia, que também sao mui saborosos e medicinais; e dos que se 
cnam na água há muitas castas de diversas fei~oes, que tem as 
~esmas manhas, e natureza, mas mui diferentes na grandura. E 
pa~ece~-me decen~e arrumar neste capítulo os cágados por serem 
an1ma1s que se cnam na terra, e se mantem de frutas dela. 
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, 
C A P 1 T U L O CVII 

Em que se declara que bicho é o que se 
chama preguifa. 

Nestes matos se cria um animal mui estranho, a que os indios 
chamam ai, e os portugueses pregui~a, nome certo mui acomo
dado a este animal, pois nao há fome, calma, frio, água, fogo, nem 
outro nenhum perigo que veja <liante, que o fa~a mover urna hora 
mais que outra; o qual é felpudo como dio dágua, e do mesmo 
tamanho; e tem a cor cinzenta, os brac;os e pernas grandes, com 
pouca carne, e muita la; temas unhas como dio e muito voltadas; 
a cabe~a como gato, mas coberta de gadelhas que lhe cobrem os 
clhos; os dentes como gato. As femeas parem urna só crianc;a, e 
trá-la, desde que a pare, ao pesco~o dependurado pelas maos, até 
que é criada e pode andar por si; e parem em cima das árvores, 
de cujas folhas se mantero, e nao se descero nunca ao chao, nem 
bebem; e sao estes animais tao vagarosos que posto um ao pé de 
urna árvore, nao chega ao meio dela desde pela manha até as 
vésperas, ainda que esteja morta de fome e sinta ladrar os caes que 
a querem tomar; e andando sempre, mas muda urna mao só muito 
devagar, e depois a outra, e faz esp~<;o entre urna e outra, e da 
mesma maneira faz aos pés, e depois a cabe<;a; e tem sempre a 
barriga chegada a árvore, sem se por nunca sobre os pés e maos e 
se nao faz vento, por nenhum caso se move do lugar onde está 
encolhida até que o vento lhe chegue; os quais dao uns assobios, 
quando estao comendo de tarde em tarde, e nao remetem nada, 
nem fazem resistencia a quera quer pegar deles, mais que pega
rem-se com as unhas a árvore onde estao, com que fazem grande 
presa; e acontece muitas vezes tomarern os indios um <lestes ani
mais, e levarem-no para casa, onde o tem quinze e vinte dias, sem 
comer coisa alguma, até que de piedade o tornam a largar; cuja 
carne nao cornero por terem nojo dela. 
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, 
C A P 1 T U L O CVIII 

Que trata de outros animais diversos. 

Nestes matos se cria um animal, a que os gentíos chamam 
jupará, quer dizer "·noite", que é do ~amanho de u~ b~gi<?, e 
anda de árvore em árvore, como bug10, por ser mu1to hgeiro; 
cria no cóncavo das árvores, onde pare um só filho, e mantém-se 
dos frutos silvestres. Este animal tem a boca por dentro até as 
goelas, e língua tao negra, que faz espanto, pelo qu~ l~e chamam 
noite, cuja carne os indios nao cornero, por terem no10 dela. 

Há outro bicho que no mato se cría a que chamam os indios 
coandu, que é do tamanho de um gato; nao corre muito, por ser 
pesado no andar; cria no tronco das árvores, onde está metido de 
dia · e de noite sai da cova ou ninho a andar pela árvore, onde 
faz 'sua morada, a buscar urna casta de formigas que se cria nela, 
a que chamam cupim, de que se mantero. Este bicho pare urna 
só crian~a, e tero a cor parda~a; o qual dorme todo o dia, e anda 
de noite. E no lugar onde pariu ai vive sempre, e os filhos, e 
toda a sua ge,ra~ao que dele procede; e nao buscam outro lugar 
senao quando nao cabem no prin1eiro. 

Cuim é outro bicho assitn chamado dos indios, que é do 
tamanho de um láparo, tem os pés muito curtos, o rabo comprido, 
o focinho como doninha; e é todo cheio de cabelos brancos e 
tesos, e por entre o cabelo é todo cheio de ~spinhos até o rab~, 
cabe~a, pés, os quais sao tamanhos como alf1netes; coro os qu~1s 
se defende de quem lhe fizer mal, sacudindo-os de si coro mu1ta 
fúria, com o que fere os outros animais; os quais espinhos s~o 
amarelos, e tem as pontas pretas e mui agudas; e por onde e~tao 
pegados, no couro sao {arpados. Estes bich~s correm pouc;_o, cnam 
debaixo do chao, onde parem urna só cnan~a, e mantero-se de 
minhocas e frutas, que acharo pelo chao. 

Acharo-se outros bichos pelo mato a que os indios chamam 
queiroá, que sao, nem mais nem menos, como ou_ri~os-cache~ros 
de Portugal, da mesma fei~ao, e coro os mesm~s esp1nhos; e cnam 
em covas debaixo do chao; mantero-se de m1nhocas e de frutas 
que caem das árvores, cuja carne os indios nao cornero. 
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' C A P 1 T U L O CIX 

Em que se declara a qualidade das cobras, 
lagartos e outros bichos. 

Agora cabe aqui dizermos que cobras sao estas do Brasil, de 
que tanto se fala em Portugal e com razáo, porque tantas e tao 
estranhas, nao se sabe onde as baja; 

Comecemos Iogo a dizer das cobras a que os índios chamam 
jibóia, das quais há muitas de cincoenta e sessenta palmos de com
prido, e daqui para baixo. Estas andam nos ríos e Iagoas, onde 
tomam muitos porcos da água, que comem; e dormem em terra, 
onde tomam muitos porcos, veados e outra muita ca~a, o que 
engolem sem mastigar, nem espeda~ar; e nao há dúvlda senáo que 
engolem urna anta inteira, e um índio; o que fazem porque nao 
tem dentes, e entre os queixas lhes moem os ossos para os pode
rem engolir. E para matar urna anta ou um índio, ou qualquer 
ca~a, cingem-se com ela muito bem, e como tem segura a presa, 
buscam-lhe o sesso com a ponta do rabo, por onde o metem até 
que matam o que tem. abarcado; e como tem morta a ca~a, 
moem-na entre os queixos para a poder melhor engolir. '.E como 
tem a anta, ou outra coisa grande que nao podem digerir, em
panturram de maneira que nao podem andar. E como se sentem 
pesadas lan~am-se ao sol como mortas, até que lhes apodrece a bar
riga, e o que tem nela; do que dá o faro logo a uns pássaros 
que se chamam urubus, e dáo sobre elas comendo-Ihes a barriga 
com o que tem dentro, e tudo o mais, por estar podre; e nao lhes 
deixam senao o espinha~o, que está pegado na cabe~a e na ponta 
do rabo, e é muito duro; e como isto fica limpo da carne toda. 
váo-se os pássaros; e torna-lhes a crescer a carne nova, até ficar 
a cobra em sua perfei~ao; e assim como !hes vai crescendo a 
carne, come~am a bulir com o rabo, e tornam a reviver, ficando 
como dantes; o que se tem por verdade, por se ter tomado disto 
muitas informa~5es dos índios e dos línguas que andam por entre 
eles no sertao, os quais afirmam assim. 

E um Jorge Lopes, almoxarife da capitania de S. Vicente, 
grande língua, e homem de verdade, afirmaya que indo para urna 
aldeia do gentío no sertao, achara urna cobra destas no caminho, 
que tinha liado tres indios para os matar, os quais livrara deste 
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perigo ferindo a cobra com a espada por junto da cabe~a e do 
rabo, como que ficou sem for~a para 9s apertar, e que os largara; 
e que acabando de matar esta cobra, e.te lhe achara dentro 9.uatro 
porcos, a qual tinha mais de sessenta palmos de compndo; e 
junto do curra! de García de Avila, na Babia, andavam duas 
cobras que lhe matavam e comiam as vacas, o qua! afirmou que 
adiante dele lhe saíra um día urna, que remeteu a um touro, e 
que lho levou para dentro de urna lagoa; a que acudiu um grande 
Iebréu, ao qual a cobra arremeteu e engoliu logo; e nao pode levar 
o touro para baixo pelo impedimento que lhe tinha feíto o 
lebréu; o qual touro saiu acima da água depois de ~fogado; e 
afinnou que neste mesmo lug_:i.r mataram seus vaque~ros ou~ra 
cobra que tinha noventa e tres palmos, e pesava ~a1s de 01to 
arrobas; e eu vi urna pele de urna cobra destas que unha quatro 
palmos de largo. Estas cobras tem as peles cheias de escamas 
verdes, amarelas e .azuis, das quais tiram logo urna arroba de 
banha da barriga, cuja carne os índios tem em muita estima, e os 
mamelucos, por acharem-na muito saborosa. 

' e A P 1 Tu Lo ex 

Que trata de algumas cobras grandes que se 
criam nos rios da Bahia. 

Sucuriú é outra casta de cobras, que andam sempre na água, 
e nao saem a terra; sao mui grandes, tem as escamas pardas e 
brancas, das quais matam os indios muitas de quarenta e cin
coenta palmos de comprimento. Estas engolem um porc? dágua, 
cuja e.ame os índios e alguns portugueses comem, e d1zem ser 
muito gostosa. 

Boiúna é outra casta de cobras. que se criam na água, nos 
rios do sertao, as quais sao descompassadas de grandes e grossas, 
cheias de escamas pretas, e tem tamanha garganta que engolem 
um negro sem o tomarem, entanto que quando o engolem ou 
alguma alimária, se metem na água para o afogarem dentro, e nao 
saem da água senao para remeterem a urna pessoa ou ca~a, que 
anda junto ao rio; e se com a pressa com que engolem a presa se 
embara~ e peja, como que nao pode torn3:r ~a~a a água de º!lde 
saiu, morre em terra, e sai-se a pessoa ou ahmana de dentro .viva; 
e afirmam os índios que houve indios que estas cobras engohram,. 
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que estando dentro da sua barriga tiverarn acordo ue as matar 
corn a faca que levavarn dependurada ao pesco~o, como costurnam. 

Nos rios e lagoas se criarn urnas cobras, a que os indios cha
rnarn arabóia, que sao rnui grandes, e tern o corpo verde e a 
cabe~a preta, as quais nao saern nunca a terra, e rnantern-se dos 
peixes e bichos que tornarn na água, cuja carne os índios cornern. 

Há outra casta de cobras que se criam nos rios, sern saírern 
a terra, a que índios charnarn taraibóia, que sao amarelas e muito 
compridas e grossas; as quais se mantern do peixe que tomam 
nos rios e sao rnuito gordas e boas para comer. 

' C A P 1 T U L O CXI 

Que trata das cobras de coral e das jereracas. 

Pelos matos e ao redor das casas se crÍam urnas cobras a que 
os indios chaman1 jereracas; as maiores sao de sete e oito palmos 
de comprido, e sao pardas e brancacentas nas costas, as quais se 
póem as tardes ªº longo dos caminhos esperando a gente que 
passa, e em lhes tocando -:om o pé lhes dao tal picada que se lhes 
nao acodem logo com algum defensivo, nao dura o mordido vinte 
e quatro horas. Estas cobras se p5em também em ramos de ár
vores junto dos caminhos para morderem a gente, o que fazem 
muitas vezes aos índios, e quando mordem pela manha tem a pe· 
~onha mais for~a, como a víbora; as quais mordern também ~s 
éguas e vacas, do que morrem algumas, sem se sentir de que, 
senao depois que nao tern mais remédio. 'Tem estas cobras nos 
dentes presas, as quais mordem de ilhargas; e aconteceu na ca
pitania dos Ilhéus morder urna destas cobras um homem por cima 
da bota, e nao sentir coisa que lhe doesse, e zombou da cobra, 
mas ele morreu ao outro día; e vendendo-se o seu fato em leilao 
con1prou outro hornero as botas e morreu em vinte quatro horas 
corn lhe incharem as pernas; pelo que se busquarn as botas, e 
acharam nelas a ponta do dente, como de urna agulha, que estava 
metida na bota; no que se viu claro que estas jararacas tem a 
pe~onha nos dentes. Essas cobras se criam entre pedras e paus 
podres, e mudam a pele cada ano; cu ja carne os indios cornero. 

Ububocas sao outras cobras assim chamadas do tamanho das 
jararacas, inas mais delgadas, a que os portugueses chamam de 
coral, por que tém cobertas as peles de escamas grandes vermelhas 
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e quadradas, que parecem coral; e entre urna es:ama e outr~ 
vermelha, tem urna preta pequena. Estas cobras nao :erne~em a 
gente, mas se lhe tocarn picam logo com os dentes. d1anteiros e 
sao as suas mordeduras mais pe\onhentas que as da Jereraca, e de 
maravilha escapa pessoa mordida delas. F. q uando es tao enros
cadas no chao parece um ramal de corais; e houve. home~ que 
tomou urna que estava dormindo, e metel1:-a n? se10, cu.idando 
serem corais, e nao lhe fez mal; as qua1s cnam deba1xo de 
penhascos, e da rama seca. 

' C A P 1 T U L O CXII 

Em que se declara que cobras sao as de 
cascavel, e as dos formigueiros, e as que cha
mam boitiapóia. 

Boicininga quer dizer "cobra tange", pela língua do gentio; 
as quais sao pequenas e muito peconhentas quando mordem; 
chamam-lhes os portugueses cobras de cascavel, porque tém sobre 
o rabo urna pele dura, ao modo de reclamo, tamanha como urna 
bainha de gravan~o, mas é muito aguda na ponta qu:_ tem para 
cima, onde tem dois dentes, com que mordem, que sao ~gudos. 
Esta bainha lhes retine muito, quando andam, pelo que sao logo 
sentidas e nao fazem tanto dano. E afirmam os índios que as 
cobras c:Íesta casta nao mordem com a boca mas com aquele agui
lhao farpado que tem neste cascavel, o qual também retine fora 
da cobra· e tern tantos reclamos como a cobra tem de anos; e cada ' . 
ano lhe nasce um; as quais cobras mordem ou p1cam com esta 
ponta de cascavel de salto. 

Nos formigueiros velhos se criam outras cobras, que se cha
mam ubojara, que sao de tres a cinco palmos e té~ o rabo rombo 
na ponta, da fei~ao da cabe~a; e nao tem outra d1feren~a um do 
outro que ter a cabe~a boca, em a qual nao tém olhos e sao cegas; 
e saem dos formigueiros quando se eles enchem com a água da 
ch uva· e como se saem fora, ficam perdidas sem saberern por onde 
andan'i; e se chegam a morder, sao também mui pe~onhent_as. 
Estas cobras nao sao ligeiras como as outras, e andam m;-i1to 
devagar; tem a pele de cor acatassolada pela ~an~a de cima, 
e pela de baixo sao brancas; mantero-se nos form1gueiros das for-
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migas quando as podem alcanc;ar, e do seu mantimento, de onde 
também se saem apertadas de fome. 

Boitiapóias sao cobras de cincoenta e sessenta palmos de 
comprido e muito delgadas, que nao mordem a nada; porque tem 
o focinho muito comprido e o queixo de baixo muito curto; onde 
tém a boca muito pequena e nao podem chegar com os dentes a 
quem querem fazer mal, porque lho impede o focinho; mas para 
matarem urna pessoa ou alimária enroscam-se coro ela, e aper
tam-na rijamente e buscam-lhe com a po~ta do rabo os ouvidos, 
pelos quais lhe metem coro muita presteza, porque a tém muito 
dura e aguda; e por este lugar matam a presa, em que se depois 
desenfadam a vontade. 

I 

C A P 1 T U L O CXIII 

' 
Em que se declara a natureza de cobras 
diversas. 

Surucucu sao urnas cobras muito grandes e brancas na cor, 
que andam pelas árvores,. de onde remetem a gente, e a cac;a que 
passa por junto delas, as quais tém os dentes tamanhos que quan
do mordem levam logo bocado de carne fora. Destas cobras sao 
os índios muito amigos, e tomam-nas numas armadilhas que 
chamam mundéus, e se o macho acha ali a fémea presa e morta, 
espera ali o armador, com que se cinge, e nao o larga até que o 
mata, e toma a esperar ali até que venha outra pessoa, a quem 
morde somente, e com esta vinganc;a se vai daquele lugar. 

Há outra casta de cobras, a que os índios chamam tiopurana, 
que sao de quarenta e cincoenta palmos de comprido, que nao 
mordem nem fazem mal a gente nenhuma, e mantém-se da cac;a 
que tomam. Estas tomam os indios as maos, quando sao novas, e 
prendero-nas em casa, onde as criam, e se fazem tao domésticas 
que vao buscar comer ao mato, e tornam-se para casa, cuja carne 
é muito saborosa. 

Caninanas sao outras cobras meas na grandura, coro a pele 
preta nas costas e amarela na barriga, as quais criam no concavo 
de paus podres, e sao muito pec;onhentas, e os mordidos delas 
morrem muito depressa, se lhes nao acodero logo. 

Boiubu quer dizer "cobra verde" que nao sao grandes, e 
criam-se no campo, onde se mantém com ratos que tomam. Estas 
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também mordem gente se podem, mas sao muito pec;onhentas, 
as quais se enroscam com as lagartíxas, ratos e com outros bichos 
com que se atrevem, que também matam para comer. 

Há ou_tra casta de cobras, a que os índios chamam ubiracoá, 
que sao pequenas e de cor ruivac;a, as quais andam sempre pelas 
árvores, de onde mordem no rosto e pelos lugares altos das pes
soas, e nao se descem nunca ao chao; se nao acodero a mordedura 
desta com brevidade, é a sua pec;onha tao fina que faz arrebentar 
o sangue em trés horas por todas as partes, de que o mordido 
morre logo. 

Urap!agaras sao outras cobras, .que andam pelas árvores sal
teando passaros, e a comer-lhes os ovos nos ninhos, de que se 
mantero; as quais nao sao grandes, mas muito ligeiras. 

I 

C A P 1 T U L O CXIV 

Que trata dos lagartos e dos camaleoes. 

, . Nas lagoas e. rios de água doce se criam uns lagartos a que os 
indios chamam Jacaré, dos quais há alguns tamanhos como um 
h_omem; e tem a cabec;a como um grande lebréu; estes lagartos 
sao todos cobertos de conchas muito rijas, os quais nao remetem 
a gente, antes fogem dela; e mantém-se do peixe que tomam, e 
da erva que cornero ao longo da água; e há alguns negros que 
lhes tém perdido o medo, e se váo a eles, chamando-os pelo seu 
nome; e váo-se chegando a eles até que os tomam as máos e os 
matam para os comerem; cuja carne é um tanto adocicada, e tao 
gorda que tem na barriga banha como um porco, a qual é alva 
e saborosa e cheira bem. Os testículos dos machos cheiram como 
os dos gatos-de-algália, e as femeas cheira-lhes a carne de junto 
do vaso muito bem. 

.. No mato se criam outros lagartos, a que os índios chamam 
s1n1mbus, que também sao muito grandes, mas nao tamanhos 
como os jacarés; estes remetem a gente; criam-se nos troncos das 
árvores; cuja carne é muito boa e saborosa. . 

Criam-se no mato outros lagartos tamanhos como os de cima, 
a que os indios chamam tejuac;u, os quais sao mansos, e criam-se 
e~ cova na terra; mantero-se das frutas que buscam pelo mato; 
cu1a carne é havida por muito boa e saborosa. 
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Pelos inatos se cria1n outros lagartos pequenos pintados como 
os da Espanha, a que os índios chamam jacarepinima, os quais 
criam por entre as pedras, e em tocas de árvores,. com os quais 
tem as cobras grandes brigas. 

Anijuacangas sao outros bichos que nao tem nenhuma dife
renc;a dos camale5es, urnas sao muí to maiores que os da África, 
cuja cor naturalmente é verde, a qua! mudam como fazem os da 
África, e estao Iogo presos a urna janela um mes sem comerem 
nem beberem; e estao sempre virados com o rosto para o vento, 
de que se mantero; e nao querem comer coisa que lhes déem, do 
que con1em os outros animais; sao muito pesados no andar, e to
mam-nos as maos, sem se defenderem; os quais tém o rabo muito 
comprido, e tem um modo de barbatanas nele como os cac;5es. 

, 
C A P I T U L O CXV 

Que trata da diversidade das rás e sapos 
que há no Brasil. 

Chamam os índios cururus aos sapos da Espanha, que nao 
tém nenhuma diferenc;a, mas nao mordem,, nem fazem mal, estan
do vivos; mortos, sim, porque o seu fel é pec;onh:i muí cruel, e os 
fígados e a pele, da qual o gentío usa quando quer matar alguém. 
Estes sapos se criam pelos telhados, e em tocas de árvores e hura
cos das paredes, os quais tem um bolso na barriga em que trazem 
os ovos, que sao tamanhos como a velas e amarelos como gema de 
ovos, de que se geram os filhos, onde os trazem metidos até que 
saiam para buscar sua vida; estes sapos buscam de comer de noite, 
a que os índios comem, como as ras; mas tiram-lhes as tripas e 
forc;ura fora, de maneira que lhe nao arrebente o fel; porque se 
arrebenta fica a carne toda pec;onhenta, e nao escapa quem a 
come, ou alguma coisa da pele e forc;ura. 

E porque as ras sao de diferentes feic;5es e costumes, digamos 
logo de urnas a que os índios chamam juiponga, que sao grandes, 
e quando cantam parecem caldeireiros que malham nas caldeiras; 
e estas sao pardas, e criam-se nos rios onde desovam cada lua; as 
quais se cornero, e sao muito alvas e gostosas. 

Desta mesma casta se criam nas lagoas, onde desovam enquan
to tem água, mas, como se seca, recolhem-se para o mato nos 
troncos das árvores, onde estao até que chove, e como as lagoas 
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tém qualquer água, logo se tornam para elas, onde desovam; e 
os seus ovos sao pretos, e de cada um nasce um bichinho coro 
barbatanas e rabo, e as barbatanas se lhes convertem nos brac;os, 
e o rabo se lhes converte nas pernas. Enquanto sao bichinhos 
lhes chamam os índios juins, do que há sempre infinidade deles, 
assim nas lagoas como no remanso dos ríos; do que se enchem 
balaios quando os tomam, e para os alimparem apertam-nos entre 
os dedos, e lanc;am-lhes as tripas fora, e embrulham-nos as man
cheias em folhas, e assam-nos no borralho; o qual manjar gabam 
muito os línguas que tratam com o gentio, e os mesti~os. 

Juijiá é outra casta de ras, que sao brancacentas, e andam 
sempre na água, e quando chove muito falam de maneira que 
parecem crian~as que choram, as quais se comem esfoladas, como 
as mais; e sao muito alvas, e gostosas. 

Há outra casta de ras, a que os indios chamam juií; e sao 
muito grandes, e de cor pretac;a; e desovam na água como as 
outras, as quais, depois de esfoladas, tero tamanho corpo como 
um honesto coelho. 

Cría-se na água outra casta de ras, a que os indios chamam 
juiperereca, que saltam muito, em tanto que dao saltos do chao 
em cima dos telhados, onde andam no inverno, e cantam de cima 
como chove; as quais sao verdes, e desovam também na água em 
lugares úmidos; e esfoladas comem-se como as outras. 

Há outra casta de ras, a que os índios chamam juiguaraigaraí, 
que sao pequenas, e no inverno, quando há de fazer sol e bom 
tempo, cantam toda noite no alagadi~o, onde se criam, o qual 
sinal é muito certo; estas sao verdes, e desovam na água que corre 
entre junco ou rama, também esfoladas se comem e sao muito 

' boas. 

Como nao há ouro sem fezes, nem tudo é a vontade dos 
homens, ordenou Deus que entre tantas coisas proveitosas para 
o servi(o dele, como fez na Bahia, houvesse algumas imundícias 

que os enfadassem muito, para que nao cuidassem que estavam 
ero outro paraiw terrea!, de que diremos daqui por <liante, come
~ando no capítulo que se segue das lagartas. 
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, 
C A P 1 T U L O CXVI 

Que trata das lagartas que se criam na Bahia. 

Soca chamamos indios a lagarta, que é também como bichos
da-seda, quando querem morrer que estao gordos, a qual se cria 
de borboletas grandes que vao de passagem. As vezes se cria essa 
lagarta com inuita água e morre como faz sol; outras vezes se cria 
com grande seca e morre como chove. Urna e outra destrói as 
novidades de mandioca, algodáo, arroz; e faz mal a cana nova 
de a<;úcar, e as vezes é tanta esta lagarta, que vao as estradas cheias 
delas, e deixam o caminho varrido da erva, e escaldado. 'E q u ando 
dao nas ro<;as da mandioca chasqueiam de maneira que se ouve 
um tiro de pédra, as quais comem os olhinhos novos, e depois 
as outras folhas; e muitas vezes é tanta que comem a casca dos 
ramos da mandioca; e se se nao muda o tempo, destroem as no
vidades de maneira que causa haver fome na terra, e o chao por 
onde esta praga passa, ainda que seja mato, fica escaldado de 
maneira que nao cria erva em dois anos. · 

Imbuá é outra casta de lagartas ver:des pintadas de preto e a 
cabe<;a branca, e outras pintadas de vermelho e preto, e todas sao 
tao grossas como um dedo, e de meio palmo de comprido, com 
muitas pernas, e as quais crestam a terra e árvores por onde 
passam. 

Há outras, mais pequenas que as de trás, que sao pretas, de 
cor muito fina, todas cheias de pelo tao macio como veludo, e 
tao pe~onhento que faz inchar a carne se lhe tocara, com cujo 
pelo os índios fazem crescer a natura; e chamara ·a estas socaúna. 

Nos limoeiros e eni outras árvores naturais da terra se criam 
outras lagartas verdes, todas cobertas de esgalhos verdes, mui to 
sutis e de estranho feitio, tao delgados como cabelos da cabe~a, 
o que é impossível poder-se . contrafazer com pintura; estas tem 
os índios por mais pe<;onhentas que todas, e fogem muito delas; 
e afirmam que fazem secar os ramos das árvores por onde passam 
com lhes morderem os olhos. 

Em que outras árvores, que se chamam cajueiros, se criam 
urnas lagartas ruiva~as, tamanhas como as das couves em Portugal, 
todas cobertas de pelo, as quais sentem gente debaixo, sacodem 
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este pelo de si, e. na carne onde c~ega, se levanta logo taman~~ 
comichao, que é pior que a das urt1gas, o que dura todo um d1a, 
e criam-se estas nos ramos velhos. 

' C A P 1 T U L O CXVII 

Que trata das lucernas, e de outro bicho 
·estranho. 

Na Babia se criam uns bichos, a que os índios chamam 
mamoás, aos quais chamam em Portugal lucernas, e outros caga
lume, que andam em noites escuras, assim em Portu~al como ·na 
Babia, em cujos matos os há muito grandes; os .qua1s ~ntram de 
noite nas casas as escuras, onde parecem cande1as mu1to claras, 
porque alumiam urna casa toda, em tanto que as vezes urna pessoa 
de súbito vendo a casa clara, deitando-se as escuras, de que se 
espanta, cuidando ser outra coisa; dos quais bichos há ·muita 
quantidade em lugares mal povoados. 

Também se criam outros bichos na Babia mui estranhos, a 
que os índios chamam buijeja, que sao do tamanho de urna lagarta 
de couve, o qual é muito resplandecente, em tanto que estando 
de noite em qualquer casa,. ou lugar fora <lela, parece urna can
deia acesa, e quando anda é ainda mais resplandecente. Tem 
este bicho urna natureza tao estranha que parece encantamento, 
e tomando-o na mao parece um rubi, mui resplandecente, e se o 
fazem em peda~os, ·se torna logo a j~ntar e andar como dantes; e 
sobre acinte se viu por vézes em diferentes partes cortar-se um 
<lestes bichos com urna faca em muitos peda<;os, e se tornarem 
logo a juntar; e depo~s o embrulharam. num papel durante oito 
dias, e cada dia o espeda<;avam em m1galhas, e tornava-se logo 
a juntar e reviver, _até que enfadava, e o largavam. 
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, 
C A P 1 T U L O CXVIII 

Que trata da diversidade e estranheza das 
aranhas e dos lacraus. 

Na Bahia se cria muita diversidade de aranhas, e tao estra
nhas que convém declarar a natureza de algumas. E peguemos 
logo nas que chamam nhandu~u, as quais sao tamanhas como 
grandes caranguejos, e muito cabeludas e pe~onhentas; remetem 
a gente de salto, e tero os dentes tamanhos como ratos, cujas mor
deduras sao mui perigosas; e criam-se em paus podres, no cón
cavo déles, e no povoado em paredes velhas. 

Há outra casta de aranhas, a que os indios chamam nhandui, 
que sao acostumadas em toda a parte, de que se criam tantas no 
Brasil, com a umidade da terra que, se nao aliinpam as casas 
muitas vezes, nao há quem se defenda delas. Estas fazem um 
bolso na barriga, muito alvo, que parece de longe algodao, que 
é do tamanho de dois reais, e de quatro, e de oito reais, no qual 
bolso criam mais de duzentas aranhas; e co1no podem viver sem a 
mae largam o bolso de si coro elas e cada urna vai fazer seu ninho; 
e como esta sevandija é tao nojenta, escusamos de dizer mais dela. 

Suraju chamam os indios a um bicho como os lacraus de 
Portugal, mas sao tamanhos · como camar0es, e tem duas bocas 
compridas; e, se mordem urna pessoa, está atormentada com ardor 
vinte e quatro horas mas nao periga. 

Criam-se na Bahla outros bichos da fei~áo dos lacraus, a que 
os indios chamam nhanduabiju, os quais tero o corpo tamanho 
como um rato, e duas bocas tamanhas como de lagosta; os quais 
sao todos cheios de pelo, e muito pe~onhentos, cujas mordeduras 
sao mui perigosas; e criam-se em tocas de árvores velhas, no podre 
delas. 

Nao sao para lembrar as imundícias de que até aqui trata
mos, porque sao pouco <lanosas, e ao que se pode atalhar com 
alguns remédios; mas a praga das formigas nao se pode compa
decer, porque se elas nao foram, a Bahia se poderá chamar outra 
terra de promissao, das quais come~aremos a dizer daqui por 
<liante. 
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, 
C A P 1 T U L O CXIX 

Que trata das f ormigas que mais dano 
f azem, que se chamam saúvas. 

Muito havia que dizer das formigas do Brasil, o que se deixa 
de fazer tao copiosamente como se poderá fazer, por se escusar 
prolixidade; mas diremos em breve de algumas, come~ando nas 
que mais dano fazem na terra, a que o gentío chama "ussaúba", 
que é a praga do Brasil, as quais sao como as grandes de Portugal, 
mas mordem muito e onde chegam destroem as ro~as de mandioca, 
as hortas de árvores da Espanha, as laran jeiras, romeiras e par
re iras. Se estas formigas nao foram, houvera na Bahia muitas 
vinhas e uvas de Portugal; as quais formigas vem de muito longe 
de noite buscar urna ro~a (fe· mandioca, e trilham o caminho por 
onde passam, como se fosse gente por ele muitos dias, e nao 
salteiam senao de noite; e por atalhare1n a nao comerem as 
árvores a que fazem nojo, p5em-lhe um cesto de barro ao redor do 
pé, cheio de água, e se de dia lhe secou a água, ou lhe caiu urna 
palha de noite que a atravesse, trazem tais espias que sao logo 
disso avisadas; e passa logo por aquela palha tamanha multidao 
delas que antes que seja manha, lhe dao coro toda a folha no 
chao; e se as ro~as e árvores estao cheias de mato de redor, nao 
lhes fazem mal, mas tanto que as veem limpas, como que entende 
que tem gosto a gente disto, saltam nelas de noite, e dao-lhe com 
a folha no chao, para a levarem para os formigueiros; e nao há 
dúvida senao que trazem espías pelo campo, que levam aviso aos 
formigueiros, porque se viu muitas vezes irem tres e quatro for
n1igas para os formigueiros, e encontrarem outras no caminho e 
viraren1 coro elas, e tornarem todas carregadas, e· entrarem assim 
no formigueiro, e saírem-se logo dele infinidade delas a buscarem 
de comer a ro\a, onde foram as primeiras; e tem tantos ardís que 
fazem espanto. E como se destas formigas nao diz o muito que 
delas há que dizer, é melhor nao dizer mais senao que se elas 
nao foram que o despovoará muita parte da Espanha para irem 
povoar o Brasil; pois se dá neie tudo o que se pode desejar, o que 
esta maldi~ao impede, de maneira que tira o gosto aos homens de 
plantarem senao aquilo sem o que nao podem viver na terra. 
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, 
C A P 1 T U L O CXX 

Em que se trata da natureza das formigas
de-passagem. 

Ternos que dizer de outra casta de formigas mui estranha, a 
que os índios chamam guajuguaju, as quais sao pequenas e ruivas, 
e mordem muito; estas, de tempos em tempos, se saem da cova, 
maiormente depois que chove muito, e torna a fazer bom tempo, 
que se lhe enche a cova de água; e dao numa casa onde lhe nao 
fica caixa em que nao entrem nem buraco, nem greta pelo chao 
e pelas paredes, onde matam as baratas, as aranhas e os ratos, e 
todos os bichos que andam; e sao tantas que os cobrem de 
improviso, e entram-lhes pelos olhos, orelhas e narizes, e pelas 
partes baixas, e assim os levam para os seus aposentos, e a tudo o 
que matam; e como correm urna casa toda passam por <liante a 
outra, onde fazem o mesmo e a toda urna aldeic:.; e sao tantas 
estas formigas, quando passam, que nao há fogo que baste para 
as queimar, e p5em em passar por um lugar toda urna noite, e se 
entram de dia, todo um dia; as quais v~o andando em ala de mil 
em cada fileira; e se as casas em que entram sao térreas, e acham 
a roupa da cama no chao, por onde elas subam, fazem alevantar 
mui depressa a quem nela jaz, e andar por cima das caixas e 
cadeiras, sapateando, lan~ando-as fora e co~ando; porque elas, em 
chegando, cobrem urna pessoa toda, e se acharo cachorros e gatos 
dormindo, dao neles de fei~ao, e em outros animais, que os fazem 
voar; e matam também as cobras que acharo descuidadas; e viu-se 
por muitas vezes levarem-nas estas formigas a rastoes infinidades 
delas; e matam-nas primeiro entrando-lhes pelos olhos e ouvidos, 
por onde as tratam e mordem tao mal, e de fei~ao que as acabam. 

( 
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, 
C A P 1 J"' U L O CXXI 

Que trata da natureza de certas formigas 
grandes. 

N esta terra se criam urnas formigas grandes, a que os índios 
chamam quibuquibura, que sao as que em Portugal chamam 
agudes, mas sao maiores. Estas saeni dos formigueiros depois que 
chove muito, e vao diversas voando por lugares onde enxameiam 
grande soma de formigas, e como !hes toca qualquer coisa, ou 
lhes dá o vento, logo !hes caem as asas e morrem; e nao pode ser 
menos destas enxamearem de voo, porque em hortas cercadas de 
água que ficam em ilha, !hes arrebentam formigueiros dentro, 
estando antes a terra Iimpa delas, e nao podem passar por res
peito da água que cerca estas hortas. 

Criam-se na mesma terra outras formigas, a que os índios 
chamam i~ás, as quais tem o corpo tamanho como passas de Ali
cante, e sao da mesma cor, as quais tem asas como as agudes, e 
também se saem dos formigueiros depois que chove muito, a 
enxugar-se ao sol; e tem grande boca, e tao aguda, que cortam 
com ela como tesoura o fato a que chegam, e quando na carne de 
alguma pessoa se aferram de maneira que nao se podem tirar 
senao cortando-lhe a cabe~a com as unhas; as quais se mantero 
das folhas das á:r:vores e de minhocas, e outros bichinhos que 
tomam pelo chao; a estas formigas cornero os indios torradas 
sóbre o fogo, e fazem-Ihe muita fe.sta; e alguns homens brancos 
que andam entre eles, e os mesti~os, tem por bom jantar, e o 
gabam de saboroso, dizendo que sabem a passas de Alicante; e 
torradas sao brancas por dentro. 

Há outras formigas, a que os índios chamam turusá, que sao 
ruivas, e temo corpo tamanho como grao de trigo, e grande boca; 
as quais sao amigas da~ caixas, onde roem o fato que está nelas, e 
o que acharo pelo chao; no qual fazem lavores que parecem 
feitos a tesoura, e sucedeu muitas vezes terem os sapateiros o 
cal~ado feito, e ficar nas encóspias do chao, onde lhe chegaram 
de noite, e quando veio pela manha as acharam todas lavradas 
pela band·a da flor e a tinham· tóda abocanhada. 
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' C A P 1 T U L O CXXII 

Que trata de diversas castas de formigas. 

Ubiraipu é outra casta de formigas, que se cri.am nos pés. das 
árvores; sao pardas e pequenas, mas mordem multo; as qua1s se 
mantero das folhas das árvores e da podridao do cóncavo delas. 

Há outra casta, a que os indios chamam tacicema, que se 
criam nos mangues que estao com a maré cobertos de água até o 
meio; as quais sao pequenas, e fazem ninho da terra nestas árvo
res, obrados como favo de mel, onde criam; a qual terra vao 
buscar enxuta, quando a n1aré está vazia; e mantero-se dos olhos 
dos mangues e de ostrinhas, que se neles cnam, e de uns_ cara
mujos que se criam nas folhas <lestes mangues, e que sao da 
fei~ao e natureza dos caracóis. . _ 

Tacibura é outra casta de form1gas, que sao pequenas de 
corpo e tem grande cabe~a, tem dois corninhos nela_: sao pre!as e 
mordem muito, e criam-se nos paus podres que estao no chao, e 
mantero-se deles e da umidade que estes paus te·m em si. 

Tacipitanga é outra casta de formigas pequenas, as .quais nao 
mordem, mas nao há quem possa defertder delas as co1sas doces, 
nem outras de comer. E'stas se criam pelas casas em lugares ocul
tos, que se nao podem achar, mas como as coisas doc~s entra~ 
em casa, logo lhes dao assalto, com o que enfadam mu1to; e sao 
muito certas em casas velhas, que tem as paredes de terra. 

Outras formigas chamam os índios taciaí, que sao gran?es 
e pretas, e criam-se debaixo do chao; também mordem multo, 
mas nao se afastam muito do seu formigueiro. 

' C A P 1 T U L O CXXIII 

Em que se trata que coisa é o cupim, que há 
na Bahia, e dos carrapatos. 

Cupim sao uns bichos que sa? _tao, prejud.iciais como_ as fo~
migas, os .quais arremedam na fe1~ao as form1gas, mas sao m.~us 
curtos, redondos e muito nojentos, e se lhes tocam com as maos 
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logo se eshorracham, e ficam fedendo a percevejos e sao branca
cen tos. .Estes bichos se criam nas árvores e na madeira das casas, 
onde nao há quem se defenda deles; os quais vem do mato por 
baixo do chao a entrar nas casas, e trepam pelas paredes aos 
forros e em madeiramento delas; e fazem de barro um caminho 
muito para ver, que vai todo coberto com urna abóbada de barro 
em volta de ben;o, coisa sutilíssima e tao delgada a parede dela 
como casca de castanha, e servem-se por dentro por onde sempre 
caminha1n, uns para cima e outros para baixo; e fazem nas partes 
mais altas das casas seus aposentos, pelas juntas de madeira em 
redondo; uns tamanhos como bolas, outros como botijas, e tama
nhos como potes; e se se nao tem. muito tento nisto, destroem 
urnas casas, e comem-lhes a madeira, e apodrentam-na toda; e o 
mesmo feito fazem nas árvores, com que as fazem secar; e é neces
sário que se alimpem as casas dele, de quando em quando; e 
quando lhe tiram fora estes aposentos, estao todos lavrados P,ºr 
dentro como favo de mel, mas tem as casas mais miúdas, e todas 
estas cheias <leste cupim; o qual lan~am as galinhas com o que 
engordam muito. 

Pelas árvores se cria outra casta de cupim preto, e do tamanho 
e fei~ao do gorgulho que na Espanha se cria no trigo; este morde 
muito, e é mais ligeiro que o de cüna, e faz seus ninhos pelos 
ra·mos das árvores secas; e lavram-nos todos por dentro. 

Há na Bahía muitos carrapatos, dos quais se cría infinidade 
deles no mato, nas folhas das árvores, e com o vento caem no 
chao; e quem anda por baixo destas árvores leva logo seu qui
nhao; dos quais nasce grande comichao; mas como se untam com 
qualquer azeite, logo morrem. Destes carrapatos se pegan1 muitos 
na ca~a grande, e nas vacas, onde se fazem muito grandes; mas 
há uns pássaros de que dissemos atrás, que os matam as alimárias 
e as vacas, que os esperam muito bem, e mantem-se disto. 

Também se criam nas palmeiras uns caracóis do tamanho de 
oito reais, que sao baixos e enroscada a casca em voltas como a 
postura de urna cobra, quando está enroscada, os quais fazem 
mal aos índios, se comem muitos. Dos caracóis da Espanha se 
criam muitos nas árvores e nas ervas. 
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' C A P 1 T U L O CXXIV 

Que trata das pulgas e piolhos, e dos bichos 
que se criam nos pés. 

Pulgas h.á poucas no Brasil, a que os indios chamam tunga~u, 
e ne~huns p1olhos do corpo entre a gente branca; entre os índios 
se c_na:n alguns. nas redes ~1:1 que dormem, como estao sujas, os 
qua1s sao compndos com fe1~ao de pernas, como os piolhos-ladros, 
e fazem grande comichao no corpo. 

. . ~a~a se arrematar esta pa.rte das infor?Ia<;óes dos bichos pre-
1ud1c1a1s,. e de nenhum prove1to que se cnam na Bahia, convém 
que se diga que sao esses bichos tao temidos em Portugal, que se 
met~m _?OS pé~ da gente, a que os indios cha_mam tungas, os 
qua1s sao preunhos, pouco maiores que ou<;óes . . Criam-se em 
casas despovoadas, como as pulgas em Portugal, e em casas sujas de 
negros que as nao alimpam, e dos brancos que fazem o mesmo, 
morme.nte se estao em terra solta e de muito pó, nos quais lugares 
estes bichos saltam como _pulga~ n.as ~ernas descal~as; mas nos pés 
é a morada a que el~s sao ma1s inchnados, mormente junto das 
u~has; e como estes bichos entram na (Jarne, logo se sentem como 
picadas de agulha. Há alguns que doem ao entrar na carne e 
outros fazem comichao como de frieiras; e nao andam nas c;sas 
sobradadas, nem nas térreas que andam límpas, nem fazem mal 
a quem anda cal<;ado; aos pregui<;osos e sujos fazem estes bichos 
mal, que aos outros homens nao; porque em os sentindo os tiram 
log~ com a ponta de alfinete, como quem tira um ou<;ao; e os que 
estao entre as unhas, doem muito ao tirar, porque estao metidos 
pela carne, os qu~is se tiram e.m menos espa~o de urna ave-maria; 
e. de onde saem f1c_a urna cov1nh~, em que póem-lhe uns pós de 
cinza ou n~da, e nao se sente ma1s dor nenhuma; mas os pregui
<;osos e su1os, que nunca lavam os pés, deixam estar os bichos 
neles, onde vém a crescer e fazerem-se tamanhos como camarinhas 
e daquela cór; porque estao por dentro todos cheios de lendeas 
e .. como arrebentam vao estas léndeas lavrando os pés, do que se 
vem a fazer grandes chagas. 

No principio da povoa<;ao do Brasil vieram alguns homens 
a perder os pés, e outros a encherem-se de boubas, o que nao 
acontece agora, porque todos os sabem tirar, e nao se descuidam 
tanto de si, como faziam os primeiros povoadores. 
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Pois queremos manifestar as grandezas da Bahia de Todos os 
Santos, a fertilidade da terra, e abastan<;a dos mantimentos, frutos 
e ca<;a dela, convém que se saiba se tem o mar tao abundoso de 
pescado e marisco como tem a terra do muito que se nela cria, 
como já fica <lito; e porque havemos de satisfazer á esta obriga
<;ao, gastando um peda<;o em relatar a diversidade de peixes que 
este mar e os ríos que nele entram criam comecemos logo no 
capítulo seguinte. 

I 

C A P 1 T U L O CXXV 

Que trata das baleias que se entram no mar 
da Bahia. 

Entendo que cabe a este primeiro capítulo dizermos das ba
leias que entram na Bahia (como do maior peixe do mar dela), 
a que os indios chamam "pirapuá"; das quais entram na Bahia 
muitas no més de maio, que é o primeiro do inverno naquelas 
partes, onde andam até o fim de dezembro que se vao; e neste 
tempo de inverno, que reina até o mes de agosto, parem as fé
meas abrigada da terra da Bahía pela tormenta que faz no mar 
largo, e trazem aqui os filhos, depois que parem, trés e quatro 
meses, que eles tém disposi<;ao para seguirem as maes pelo mar 
largo; e neste tempo tornam as femeas a emprenhar, na qual obra 
fazem grandes estrondos no mar. E enquanto as baleias andam 
na Bahia, foge o peixe do meio dela para os baixos e recónca vos 
onde elas nao podem andar, as quais as vezes pelo irem seguindo 
dao em seco, como aconteceu no rio de Pirajá o ano de 1580, que 
ficaram neste rio duas em seco, macho e fémea, as quais foi ver 
quem quis; e eu mandei medir a fen1ea, que estava inteira, e 
tinha do rabo até a cabe<;a setenta e tres palmos de comprido, e 
dezessete de alto, fora o que tinha metido pela vasa, em que 
estava assentada; o macho era sem compara<;ao maior, o que se 
nao pode medir, por a este tempo estar já despido da carne, que 
lhe tinham levado para azeite; a femea tinha a boca tamanha qué 
vi estar um negro metido entre um queixo e outro, cortando com 
um machado no bei~o de baixo com ambas as máos, sem tocar no 
bei~o de cima; e a borda do bei<;o era tao grossa co'mo um barril 
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de seis almudes; e o bei~o de baixo saía para fora rnais que o de 
cima, tanto que se podia arrumar de cada banda dele um quarto 
de inea~ao; a qual baleia estava prenhe, e tiraram-lhe de dentro 
um filho tamanho como um barco de trinta palmos de quilha; 
e se fez em ambas de duas tanto azeite que fartaram a terra dele 
dois anos. Quando estas baleias andam na Bahía acompanham-se 
em bandos de dez, doze juntas, e fazem grande ten1or aos que 
navegam por ela em barcos, porque andam urrando, e em saltos, 
lan<;ando a água mui a1ta para cima; e já aconteceu por vezes 
espeda<;arem barcos, em que deram com o rabo, e matarem a 
gente deles. 

I 

C A P I T U L O CXXVI 

Que trata do espada.rte e de outro peixe náo 
conhecido que deu a costa. 

Entram na Bahia1 no tempo das baleias, outros peixes muito 
grandes, a que os índios chamam pirapucu1 e os portugueses espa
dartes, os quais tem grandes brigas com as baleias, e fazem tarna
nho estrondo quando pelejam, levantando sobre a água tamanho 
vulto e tanta dela para cima, que parece de longe um navío a 
vela; o que se ve de tres e quatro léguas de espa<;o, e com esta 
revolta, em que andam, fazem grande espanto ao outro peixe 
miúdo; com o que foge para os ríos e recóncavos da Bahia. 

Aconteceu na Bahia, no verao do ano de 1584, onde chamam 
Tapoa, vír um grande vulto do mar faz·endo grande marulho de 
<liante após o peixe miúdo que lhe vinha fugindo para a terra, 
até dar em seco; e como vinha com muita for<;a, varou em terra 
pela praia, de onde se nao pode tornar ao mar por vazar a maré 
e lhe faltar a água para nadar; ao que acudiram os vizinhos da
quela comarca a desfazer este peixe, que se desfaz todo, em azeite, 
como faz a baleia; o qual tinha trinta e sete palmos de comprido, 
e nao tinha escama, mas couro muito grosso e gordo como touci
nho, de cor verdoenga; o qual peixe era tao alto e grosso que to
lhia a vista do mar, a quem se punha detrás dele; cu ja cabec;a era 
grandíssima, e tinha por natureza um só olho no meio da fron
taria do rosto; as espinhas e ossos eram verdoengas; ao qual peixe 
nao soube ninguém o norne, por nao haver entre os indios nem 
portugueses quem soubesse clizer que visse nem ouvisse que o mar 
lan~asse outro peixe como este fora, de que se admiraram muito. 

• 
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C A P Í T U L O CXXVII ¡¡::' 
Que trata d-0s homens marinhos. 

Nao há dúvida senao que se encontrarn na Bahía e nos recón
cavos dela muitos homens marinhos, a que os indios chamam pela 
sua língua upupiara, os quais andam pelo rio de água doce pelo 
tempo do verao, onde fazern rnuito dano aos índios pescadores e 
mariscadores que andam em jangada, onde os tomam, e aos que 
andam pela borda da água, 1netidos nela; a uns e outros ~panham, 
e metem-nos debaixo da água, onde os afogaro; os qua1s saem a 
terra com a maré vazia afogados e mordidos na boca, narizes e na 
sua natura; e dizem outros índios pescadores que viram tomar 
estes mortos que viram sobre água urna cabec;a .de hc:;>rnem lan~ar 
um bra<;o fora dela e levar o morto; e os que. 1sso vir~m se rec~
lheram fugindo a terra assombrados, do que Ílcar~m ta<;> atemon
zados que nao quiseram tornar a pescar daí a mu1tos d1as; o que 
também aconteceu a alguns negros de Guiné; os quais fantasmas 
ou homens marinhos mataram por vezes cinco índios meus; e já 
acontecen tomar um monstro <lestes dois índios pescadores de urna 
jangada e levarem um, e salvar-se outro tao assombrado qu; esteve 
para rnorrer; e alguns morrem disto. E ~m rnestre·de·a<;ucar do 
meu engenho afirmou que olhando da 3anela do enge~ho que 
está sobre o rio, e que gritavam urnas negras, uma no1~e, que 
estavam lavando urnas formas de ac;úcar, viu um vulto ma1or que 
um homem a borda da água, mas que se lan<;ou logo nela; ao 
qual rnestre-de -a<;úcar as negras disseram que aquele f~ntasma 
vinha para pegar ne las, e que aq u ele era o homem man.nho, as 
quais estiveram assombradas muitos dias; e <lestes acontec1mentos 
acontecem muitos no verao, que no inverno nao falta nunca 
nenhum negro. 
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, 
C A P I T U L O CXXVIII 

Que trata do peixe·serra, tubar.óes, toninhas 
e lixas. 

Araguaguá é ch~mado pelos índios o peixe a que os por
tugueses chamam pe1xe-serra; os quais tem o couro . e fei~ao dos 
tubaróes, mas tem no focinho urna espinha de osso muito dura, 
com dentes de a.mbas as bandas mui grandes, uns de meio palmo, 
e ?utros de ma1s, e de m~nos; segundo o peixe, é a espinha de 
seis, sete palmos de compndo, os quais se defendem com elas dos 
tubaróes e de outros peixes. Estes se tomam com anzóis de cadeia 
com arpoeiras compridas, que lhe largam para quebrar a fúria 
e se vazar do sangue. Este peixe naturalmente é seco, e fazem-no 
em tassalhos para se secar, que serve a gente do servi~o; e tem 
ta~anhos fígados, que se tomam muitos de cujos fígados se tiram 
trinta e quarenta canadas de azeite, que serve para a candeia e 
para concertar o breu para os barcos. 

Uperu . é o peixe a que os portugueses chamam tubarao, 
~-ue há multa soma no mar da Babia; é,stes cornero gente, se lhe 
cne~am a lan~o. e andam sempre a ca~a do peixe miúdo; aos 
qua1~ matam com anzóis de cadeia com grandes arpoeiras, como 
o pe1xe-serra, nos quais acham pegados os peixes romeiros, como 
nos do mar largo; cuja carne comem os índios, e em tassalhos 
secos se gasta com a gente dos engenhos, os quais tem tamanhos 
fíg~dos que se tira deles vinte e vinte e quatro canadas de azeite; 
CUJOS dentes aproveitam os índios, que os engastam nas pontas 
das flechas; e os que os tem sao muito estimados deles. 

Por tempo de calma aparecem no mar da Bahía toninhas, 
a ~ue os índios ch~mam pojoji, dos quais também foge o peixe 
m1udo para os reconcavos; mas nao se faz conta deles para os 
matarem em nenhum tempo. 

No mar da Bahia se criam muitas lixas maiores que as da 
Espanha, que aparecem em certa mon~ao do ano, as quais tem 
ta~anhos fíg~dos que se tira deles quinze e vinte canadas de 
aze1te, as qua1s andam ao longo da areia, onde há pouco fundo, 
e tomam-nas com arpéus, o que esperam bem; e secas e escaladas 
servem para a gente dos engenhos, e para matalotagem da gente 
que há de passar o mar. 
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, 
C A P I T U L O CXXIX 

Que trata da propriedad.e do peixe-boi. 

Guaraguá é o peixe a que os portugueses chamam boí, que 
anda na água salgada e nos ríos juntos da água doce, de que eles 
bebem; e comem de urna erva miúda como milha que se dá ao 
longo da água; o qual peixe tem o corpo tamanho como um 
novilho de doís anos, e tem doís cotos como bra~os, e neles urnas 
máos sem dedos; nao tem pés, mas tem o rabo a fei~ao de peixe, . 
e a cabe~a e focinho como boi; tem o corpo muito maci~o, e 
duas goelas, e urna só tripa; o qual tem os fígados . e bofes e a 
maís for~ura como boi, e tudo muito bom; nao tem escama, mas 
pele parda e grossa. A estes peixes se mata com arpóes muito 
grandes, atados a grandes arpoeiras mui fortes, e no cabo delas 
atado u~ barril ou outra bóia, porque lhe largam com o arpao 
a arpoeíra, e o arpoador vaí numa jangada seguindo o rasto do 
barril ou bóia, que o peixe leva atrás de si com muita fúria, 
até que o peixe se vaza todo de sangue, e se vem acima da água 
morto; o qual levam atado a terra ou ªº barco, onde o esfolam 
como novilho, cuja carne muito gorda é saborosa; e tem o rabo 
como toucínho sem ter nele nenhuma carne magra, o qual derre
tem como banha de porco, e se desfaz todo em manteiga, que 
serve para tudo o para que presta a de porco, e tem muito me
lhor sabor; a carne <leste peixe em fresco cozída com couves sabe 
a carne de vaca, e salpresa melhor, e adubada parece e tem o 
sabor de carne de porco; e feita em tassalhos posta de fumo faz-se 
mu~to vermelha, parece e tem o sabor, cozida, de carne de porco 
mu1to boa; a qual se faz muito vermelha e é feíta toda em feve
ras com sua gordura misturada; e em fresca e salpresa, e de vinha 
dalhos, assada ·parece lombo de porco, e faz-lhe vantagem no 
sabor; as maos cozidas deste peixe sao como as de porco, mas 
tem mais que comer; o qual tem os dentes como boi, e na 
cabe~a entre os miolos tem urna pedra tamanha como um ovo 
de pata, feíta em tres pe~as, a qual é muito alva e dura como 
marfim, e tem grandes virtudes contra a dor de pedra; as femeas 
. parem urna só crian~a, e tem o seu sexo como outra alimáría; 
e os machos tem os testículos e vergalho como boi; na pele nao 
tero cabelo nem escama. 
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, 
C A P 1 T U L O CXXX 

Que trata dos peixes prezados e grandes. 

Bei jupirá é o mais estimado peixe do Brasil, tamanho e da 
fei~ao do ~olho, e .pardo na cor; tem a cabe~a grande e gorda 
como touc1nho, cu1as escamas sao grandes; quando este peixe é 
grande, é-o muito, e tem sabor saborosíssimo; a sua cabe~a é 
quase ma~i~a, cu jos ossos sao muito tenros, e desfazem-se na bóca 
em manteiga todo; as femeas tem as ovas amarelas, e cada urna 
enche um prato grande, as quais sao muito saborosas. Andam 
estes peixes pelos baixos ao longo da areia, aonde esperam bem 
que os arpoem; também morrem a linha, mas hao-lhes ir an
dando com a linha para comerem a isca, e assitn a vao seguindo 
até que caem ao anzol, onde nao bolero consigo;- e parque há 
poucos índios que os saibam tomar, .morrem poucos. 

Tapisi~á é outro peixe assim chamado pelos índios, em 
cuja língua quer dizer "olho-de-boi", pelo qual nome o nomeiam 
os portugueses; este peixe é quase da fei~ao do beijupirá, senao 
qu~nto é mais barrigudo,. o qual tem. também grandes ovas e 
m~Ito boas; e morrem a hnha, e é mu1to saboroso e de grande 
estima. 

Camurupi é outro peixe prezado e saboroso, tamanho como 
urna pescada muito grande e da mesma fei~ao, mas cheio de 
escamas grossas do tamanho da palma da mao, e outras mais 
pequenas; e cortado em postas, está arrumado um eito de espi
nhas grandes, e outro de carne, e no cabo tem muitas juntas como 
o sável; as femeas tem ovas tamanhas que enchem um grande 
prato cada urna delas; e quando este peixe é gordo é mui sabo
roso; o qual morre a linha no verao; e sao muitos deles tamanhos 
que dois índios nao podem com um as costas atado num pau. 
_ Há outro peixe, a que os índios chamam piraquiroá, que 

sao como os corcovados de Portugal, que se tomam a Iinha, os 
quais sao muito estirnados, porque, como sao gordos, sao muito 
saborosos em extremo. 

C~rapitanga sao uns peixes que pela língua do gentio que
rem d1zer "vermelhos", porque o sao na cor; os grandes sao como 
pargos; e os pequenos como gorazes, mas mais vermelhos uns e 
outros, e mais saborosos; os quais morrern em todo o ano; e 

, 
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quando estao gordos nao tem pre~o, e sao ~ui s.adios. Estes pei
xes morrem a linha em honesto fundo, e ordinariamente en1 todo 
o ano morrc muita soma deles, os quais a seu tempo tero ovas 
grandes e muito gostosas, e salpreso é estimado. 

' C A P 1 T U L O CXXXI 

Que trata das propriedades dos meros, 
cavalas, pescadas e xaréus. 

Cunapu sao uns peixes a que chamam em Portugal meros, 
os quais sao mui grandes, e muitos morrem tamanhos que lhes 
caberia na boca um grande leitao de seis meses; e por fa~anha se 
meteu já um negrinho de tres anos dentro da boca de ?m <lestes 
peixes, os quais tero taroanhos fígados como um carneiro, e sal
pimentados sao muito bons; e tem o hucho tamanho como u1!1a 
grande cidra, o qual cozido e recheado dos fígados tem multo 
bom sabor; o couro <leste peixe é tao grosso como um dedo e 
muito gordo, o qual se toma com qualquer anzol e linh~, sem 
trabalharem por se soltarem dele, e no tempo das águas vivas se 
tomam numas tapagens de pedras e de paus, a que os índios cha
man1 camboas, onde morrem muitos, os quais salpresos sao 
muito bons. 

Cupás sao uns peixes a que os P?rtugueses chamam pesc~das 
hicudas, que sao pontualmente da fe1~ao da~ das Ilhas Terc~uas, 

• mas muito maiores e mais gostosas, as qua1s se tomam a hnha; 
e salpresas de uro dia para outro, fazem as pastas folhas como 
as boas pescadas de Lisboa e em excemo sao saborosas. 

Guarapecu sao uns peixes a que os portugueses chama?1 ca· 
valas, das quais há muitas que come~am a entrar na ~a~1a no 
verao comos nordestes, e recolhem-se coro eles, coro a cna~ao que 
desovaram na Bahía. Sao estes peixes roaiores que as grandes pes
cadas, mas de fei~ao e cor dos sáveis, os quais riao cornero a isca 
estando queda; pelo que os pescadores vao andando sempre coro 
as jangadas; e acodero entao a isca, e pegam do anzol, ~ue é 
grande, por trabalhar muito como se sente preso. Este pe1xe é 
muito saboroso, e quando está gordo sabem as suas ventrechas a 
sável, cujo rabo é gordíssimo, e tero grandes ovas, ero extremo 
saborosas; os seus ossos do focinho se desfazem todos entre os 
dentes em manteiga; e salpreso este peixe é muito gastoso, e se 
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' faz todo em folbas como pescada, mas é muito avantajado no 
sabor e levidao. 

Cbamam os indios guiará ao que os portugueses cbamam 
xaréu, que é peixe largo, branco, prateado e teso, o qual quando 
é gordo é em extremo saboroso; e tem nas pontas das espinbas, 
nas costas, uns ossos alvos atonelados, tao grossos no meio como 
avelas, mas compi:idos; o qual peixe morre a linba e em rEdes 
em todo o ano, e além de ser gostoso é muito sadio. 

' C A P I T U L O CXXXII 

Em que se trata dos peixes de cauro que há 
na Bahia. 

Panapaná é urna casta de ca<;5es que em tudo o parecem, 
se nao quando tem na ponta do focinbo urna rodCJ de meio com
passo, de palmo e meio e de dois palmos, o qual peixe tem 
grandes fígados como tubaroes; e os grandes tomam-se com 
anzóis de candeia, e os pequenos a linba ou em redes, de mistura 
com o outro peixe; comem-se os grandes secos, em tassalbos, e 
os pequenos frescos, é sao muito gostosos e leves, frescos e secos. 

Aos ca<;5es chamam os índios socuri, do que há muitos na 
Babia, que se tomam a linba e com redes; e os pequenos sao mui 
leves e saborosos, e uns e outros nao tem na fei<;ao nenbuma 
diferen<;a dos que andam na Espanba. 

Há outro peixe, a que os índios cbamam curis e os portu
gueses bagres; tem o couro pratetldo, sem escama, tomam-se á 
linha, tem a cabe<;a como enxarrroco, mas muito dura; e tem o 
miolo dela duas pedrinbas brancas muito lindas; este peixe se 
toma em todo o ano, e é muito leve e gostoso. 

Há outra casta de bagres, que tem a mesma fei<;ao, mas tem 
o couro amarelo, a que os índios cbamam urutus, que também 
morrem em todo o ano a linba, da boca dos rios para dentro até 
onde chega a maré, cujas peles se pegam muito nos dedos; e nao 
sao tao saborosos como os bagres brancos. 

Cbamam os indios as moréias caramuru, das quais bá muitas, 
mui grandes e mui pintadas como as da Espanba, as quais mor
dem muito, e tem muitas espinhas, e sao muito gordas e sabo
rosas; nao as senao junto das pedras, onde as tomam as maos. 

• 
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Arraias há na Babia muitas, as quais chamam os índios 
jabupirá e sao de muitas castas como as de Lisboa; e morrem a 
linba e em redes; há urnas muito grandes e outras pequenas que 
sao muito saborosas e sadias. 

' C A P 1 T U L O CXXXIII 

Que trata da natureza das albacoras, bonitos, 
dourados, corvinas e outros. 

Tacupapirema é um peixe que arremeda as corvinas da 
Espanba, o qual morre no verao, da boca dos rios para dentro 
até onde cbega a maré, e tem urna cor amarela<;a em fresco, e 
tem a carne mole, e salpreso faz-se em folbas como pescada, e é 
muito gostoso. Este peixe tem na cabe<;a ~etidas nos miolos. duas 
pedras muito alvas do tamanbo de um v1ntém, e morre a hnba; 
do que há muito por estes rios. 

Bonitos entram também na Babia no verao muita soma, que 
morrem a linha; sao como os do mar largo, e tem-se em pouca 
estima. Também entram na Babia no verao muitas douradas, que 
sao da fei<;ao das do mar largo, mas mais secas; morrem a linha, 
e nao é bavido por bom peixe, e tem a espinha verde. 

No mesmo tempo entram na Bahía muitas albacoras, a que 
os indios chamam caraoatá, que sao como as que seguem os 
navíos, mas tem bichos nas ventrechas que se lhes tiram, que sao 
como os que se criam na carne; o qual peixe é seco e toma-se a 
linba. 

Piracuca chamam os indios as goroupas, que sao como as das 
Ilbas, mas muito maiores, tomam-se a linha, tem o peixe mole. 
mas em fresco é saboroso e sadio, e seco também. 

Camurins sao uns peixes, assim chamados pelos índios, que 
se parecem com os robalos de Portugal, os quais sao poucas 
vezes gordos e nenhumas estimados; morrem a linha das bocas 
dos rios para dentro até onde cbega a maré. 

Abróteas morrem na Babia, que sao pontualmente como as 
das Jlbas Terceiras; pescam-se onde o fundo seja de pedra; é 
peixe mole, mas muito sadio e saboroso. 

Há outros peixes na Bahia, a que os indios chamam uba
ranas, que se parec.em com tainbas, os quais morrem em todo o 
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ano a linha; tem muitas espinhas farpadas como as do sável, e é 
peixe muito saboroso e sadio. 

Goaivicoara sao uns peixes a que os portugueses chamam 
roncadores, porque roncam debaixo da água, dos quais morrem 
em todo o ano muitos a linha; e é peixe leve e pouco estimado. 

Sororocas sao outros peixes da fei<;ao e tamanho dos chí
charros, que vem no verao de arriba~ao a Babia, e após eles as 
cavalas, de que dissemos atrás; morrem a linha e sao de pouca 
estima. Chamam os indios ao peixe-agulha timu~u, que morrem 
a linha no veráo; e há alguns de cinco, seis palmos de comprido; 
sao muito gordos e de muitas espinhas, as quais sao muito verdes; 
e há dcsta casta muitos peixes pequenos, de que fazern a isca 
para as ca valas. 

Maracuguara é um peixe a que os portugueses chaman1 
porco, porque roncam no mar como porco; sao do tamanho e 
fei~ao dos sargos, mas muito carnudos e tesos e de bom sabor, 
e tem grandes fígados e muito gordos e saborosos, e cm todo o 
ano se toma éste peixe a linha. ...... 

Chamam os indios as tartarugas jirucoá; e tomam-se muitas 
na costa brava tamanhas que as suas cascas sao do tamanho de 
adargas, as quais p5em nas areias infinidades de ovos, dos quais 
se comem somente as gemas, porque as claras, ainda que esteja1n 
no fogo oito dias a cozer ou assar, nao se hao de coalhar nunca; 
e sempre estao como as dos ovos crus de galinhas. 

' C A P 1 T U L O CXXXIV. 

Em que se contém diversas castas de peixes 
que se tomam em redes. 

Além dos peixes que morrem nas redes, de que fica <lito 
atrás, se toma nelas o que se contém neste capítulo, que nao 
morre a linha. E comecemos logo do principal, que sao as tai
nhas, a que os indios chamam paratis, do que há infinidade 
delas na Bahia; com as quais secas se manten1 os engenhos, e a 
gente dos navios do Reino, de que fazem matalotagero para o 
mar. Estas tainhas se tomam em redes, porque andam sempre em 
cardumes; e andam na Bahía ordinariamente a elas mais de 
cincoenta redes de pescar; e sao estas tainhas, nem roais nem 
menos como as da Espanha, mas muito mais gostosas e gordas, 
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das quais saem logo, num lan~o, tres quatro mil tainhas, que 
também tem boas ovas. E de noite, com águas vivas, as tomam 
os indios com urnas redinhas de mao, que chamam pu~ás, que 
vao atadas numa vara arcada; e ajuntam-se muitos indios, e 
taparo a boca de um esteiro com varas e ramas, e como a maré 
está cheia tapam-lhe a porta; e püem-lhe as redinhas ao longo da 
tapagero, quando a maré vaza, e outros hatero no cabo do esteiro, 
para que se venham tódas abaixo a meter nas redes; e desta ma
neira carregam urna canoa de tainhas, e de outro peixe que entra 
no esteiro. 

Há outro peixe que morre nas redes, a que os indios chamam 
zabucaí, e os portuguéses galo, o qual é alvacento, muito delgado 
e largo, coro urna bóca pequena, e faz na cabe~a urna fei~ao 
como crista, e nada de peralto; este peixe é muito leve e 
saboroso. 

Tareira quer dizer "enxada", que é o nome que tem outro 
peixe que morre nas redes, que é quase quadrado, muito delgado 
pela banda da barriga e grosso pelo lombo, o qual também nada 
de peralto, e é muito saboroso e leve. 

Chamam os indios coirimás a outros peixes da fei~ao das 
tainhas, que JDorrem nas redes e que tero o mesmo sabor, mas 
sao muito maióres; e quando estao gordos estao cheios de banhas, 
e sao muito gastosos, e tem grandes ovas; os quais morrem nas 
enseadas. 

Arabori é outro peixe de arriba~ao, da fei~ao das savelhas 
de Lisboa, e assim cheias de espinhas, as quais salpresas arre
medam as sardinhas de Portugal no sabor; e tomam-se em 
redes. 

Carapebas sao uns peixcs que morrem nas redes em todo o 
ano, que sao baixos e largos, do tamanho dos sarguetes, em todo 
o ano sao gordos, saborosos e leves. 

' C A P 1 T U L O CXXXV 

Que trata de algumas castas de peixe 
medicinal. 

J aguara~á é um peixe que morre a linha, taroanho como 
cachuchos, e tem a cor de peixe-cabra e fei~ao de salmonete; 
tem os fígados vermelhos como lacre; a carne <leste peixe é muito 
tesa, muito saborosa; e sao tao leves que se dáo aos doentes. 
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Tomam-se na Bahia outros peixes que sao pontualmente na fei
~ao, na cor, no sabor os salmonetes da Espanha, os quais morrem 
a linha junto das pedras; e sao tao leves que se dao aos doentes. 

Pirac;aquém é um peixe da fei~ao dos safios de Portugal, o 
qual nao tem escama; morre a linha em todo o ano; é peixe 
saboroso, e muito leve para doentes. 

Bodiaes sao uns peixes de linha, que se dao na costa das Ilhas, 
dos quais há muitos na Babia; é peixe mole, mas muito gostoso 
e leve. · 

Tucupás sao uns peixes pequenos e lar&os como chou_pas, 
que morrem a linha; e quando é gordo é multo saboroso. Estes 
peixes nascem no inverno com água do monte; no céu da boc:a 
tero uns carrapatos, que lhes cornero todo o céu da boca, os qua1s 
lhes morrem no verao, em que lhes torna a encourar a chaga que 
lhes os bichos fazem; este peixe se dá aos doentes. 

Guaibiquatis sao uns peixes azulados pequenos, que se to
mam a cana, nas pedras, que sao em todo o ano muito gordos 
e saborosos, e leves para doentes; e outros muitos peixes há, muito 
medicinais para doentes, e de muita substancia, que por nao 
enfadar nao digo deles. 

' C A P 1 T U L O C~XXVI 

Que trata da nature:r.a de alguns peixes que 
se criam na lama e andam sempre no fundo. 

Uruma~á é urna casta de peixe da feic;áo de linguados de 
Portugal, o qual se toma debaixo da vasa, ou com rede~, cujo 
sabor nao é muito bom; e se cozem ou assam, sem o ac;o1tarem, 
faz-se em pedac;os. 

Nos arrecifes se toma muito polvo, e sao como os da Espa
nha, sem nenhuma diferenc;a, a que os índios chamam caiacanga, 
os quais nao andam nunca em cima da água; e tomam-se na 
baixamar de maré de águas vivas, nas concavidades que tem os 
arrecifes, onde ficam com pouca água; e de noite se tomam 
melhor com fachos de fogo. 

Aimoré é um peixe que se cria na vasa _dos rios da água 
salgada, onde se tomam nas covas da vasa, os quais sao da feic;ao 
e cor dos enxarrocos; e tao escorregadios como eles, e tem a 
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cabec;a da mesma maneira; sao sobre o mole, mas muito gostosos 
cozidos e fritos, e muito leves; as suas ovas sao pequenas e gasto
sas, m~s sao tao pec;onhentas que de improviso fazem mal a 
'l ucm as come, e fazem arvoar a cabec;a, de dor de estomago, e 
vomitar, e grande fraqueza, mas passa este mal logo. 

Chama o gentío aimoreuc;us a outros peixes, que se criam 
na vasa dos mesmos rios do salgado, que sao da fei~ao dos eirós 
de Lisboa, mas mais curtos e assim escorregadios. Estes, quando 
estao ovados, tero as ovas tao compridas, que quase lhes chegam 
a ponta do rabo, e sao muito saborosas, e o mesmo peixe; mas 
as ovas sao pec;onhentas, e de improviso se acha mal quem as 
come, como as dos aimorés; mas o peixe é muito gastoso e sadio. 

Baiacu é um peixe que quer dizer ·~sapo", da mesma cor e 
feic;ao, e muito pec;onhento, mormente a pele, os fígados e o fel, 
ao qual os índios com fome esfolam, e tiram-lhe o pe~onhento 
fora, e comem-nos; mas se lhes derrama o fel, ou lhes fica alguma 
pele, incha quemo come até rebentar; comos quais peixes assados 
os indios matam os ratos, os quais andam sempre no fundo da 
água. 

Piraquioá é um peixe de fei~ao de um ourü;o-cacheiro, 
todo cheio de espinhos tamanhos como alfinetes grandes, os 
quais tem pegados na pele por duas pontas com que estao arrei
gados; tomam-se em redes; os quais andam sempre ao longo da 
areia no fundo; a quem os índios esfolam, e comem-lhes a carne. 

Bacupuá é um peixe da feic;ao do enxarroco nos ombros e 
na cabec;a, mas tem a boca muito pequena e redonda; e é dos 
ombros para baixo muito estreito, delgado e duro como nervo, 
e as barbatanas do rabo sao duras e grossas, e na despedida do 
rabo tem duas pernas como ras, e no fim dele duas barbatanas 
duras como as do rabo; e debaixo, na barriga, tem dois bracinhos 
curtos, e neles maneira de dedos; e tem as costas cheias de sarna 
como ostrinha, e da cabe~a lhe sai um éorno de comprimento 
de um dedo, mas delgado e duro como osso e muito preto, e o 
mais é cor vermelhat;a; e tem na barriga debaixo das maos dois 
huracos. Este peixe nao nada, mas anda sempre pela areia sobre 
as maos, onde há pouca água; ao qual os índios comem esfolado, 
quando nao tem outra coisa. 
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, 
C A P 1 T U L O CXXXVII 

Que trata da qualidade de alguns peixinhos 
e dos camaróes. 

Mirucaia é um peixe, assim chamado dos indios, da fei~ao 
de choupinhas, que se tomam á cana nos rios do salgado; sáo 
tesos e de fraco sabor; em cujas bocas se criam no inverno, com 
as cheias, uns bichos como minhocas, que lhes morrem no verá.o. 

Piraquiras sao uns peixinhos como os peixes-reis de Portu
gal, -e como as ruivacas de água doce, os quais se tomam na água 
salgada em camboas, que sao urnas cercas de pedra insóssa onde 
se estes peixinhos vem recolher fugindo do peixe grande, e ficam 
com a maré vazia dentro nas po~s, onde se enchem balaios 
deles; e em certo tempo trazem os índios destes lugares sacos 
cheios destes peixinhos. 

Pequitins sao uns peixinhos muito pequeninos que se tomara 
em po~as de água, onde ficam com a maré vazia, e sao tamanhi
nhos que os índios assam mil juntos, embrulhados em urnas 
folhas debaixo do borralho, e ficain depois de assados todos 
pegados, a fei~ao de urna ma~aroca. 

Carapia~aba sao uns peixinhos que se tomara ~ cana, os 
quais sao redondos como choupinhas, e pintados de pardo e 
amarelo, e sao sempre gordos e muito bons para doentes. E afora 
estes peixinhos há mil castas de outros de que se nao faz men~ao, 
por escusar prolixidade, mas está entendido que onde há tanta 
diversidade de peixes grandes, haverá muito mais dos pequenos. 

Potipemas chamam os índios aos camaroes, que sao como os 
de Vila Fran~a, os quais tem as unhas curtas, as barbas com
pridas, e sao. aborrachados na fei~ao; tem a casca branda e sao 
mui saborosos; criam-se estes nos esteiros de água salgada, e 
tomam-se em redinhas de mao, nas rédes grandes de pescar vem 
de mistura com o outro peixe. 
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' C A P 1 T U L O CXXXVIll 

Que trata da natureza dos lagostins e Ufds. 

Aos lagostins chama o gentío potiquiquiá; os quais sao da 
maneira das lagostas, mas mais pequenos alguma coisa e em tudo 
o mais tem a mesma fei~ao e feitio; e criam-se nas concavidades 
dos arrecifes, onde se tomam em conjun~ao das águas vivas mui
tos; e em seu tempo, que é nas marés da lua nova, estao melhores 
que na lua cheia, na qual estao cheios de corais .muito grandes 
as feraeas, e os machos muito gordos; e para se toraarem bem 
estes lagostins, há de ser de noite, com fachos de fogo. 

O marisco mais proveitoso a gente da Babia sao uns caran
guejos a que os índios chamam u~ás, os quais sao grandes e tem 
muito que comer; e sao mui sadios para manten~a dos escravos 
e gente do servi~o; éstes caranguejos se criara na vasa, entre os 
mangues, de cuja fólha se mantero e tem corais urna só vez no 
ano; e como desovam pelam a casca, assim os machos como as 
lerneas, e nasce-lhes outra casca por baixo; e enquanto a tem mole 
estáo por dentro cheios de leite, e fazem dor de barriga aos que 
os cornero; e quando as femeas estao €om corais, os machos estao 
mui gordos, tanto que parece o seu casco estar cheio de manteiga; 
e quando assim estao sao mui gostosos, os quais se querem antes 
assados que cozidos. Tem estes caranguejos no casco um fel gran
de, e hucho junto a boca com que comem, o qual amarga muito, 
e é necessário tirá-lo a tento, porque nao fa~a amargar o mais. 
Estes u~ás sao infinitos, e faz espanto a quem atenta para isso, e 
é nao haver quem visse nunca caranguejos desta casta quando 
sao pequenos, que todos aparecem e saem das covas de lama, 
onde fazem a sua morada, do tamanho que hao de ser; das quais 
covas os tiram os índios mariscadores com o bra~o nu; e como 
tiram as feme as fora as tornam logo a largar para que nao 
acabem, e fa~am cria~ao. tstes caranguejos tem as pernas grandes, 
e duas bocas muito maiores com que mordem muito, e nas quais 
tém tanto que comer como as das lagostas; e o que se delas come 
e o mais do caranguejo, é muito gostoso. E ·nao há morador nas 
fazendas da Babia que nao mande cada dia um índio mariscar 
<lestes caranguejos; e de cada engenho vao quatro ou cinco <lestes 
mariscadores, com os quais dao de comer a tóda a gente de ser
vi~o; e nao há índios destes que nao tome cada dia trezentos e 
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quatrocentos caranguejos, que trazem vivos num cesto serrado 
feito de verga delgada, a que os indios chamara samburá; e reco
Ihem em cada samburá <lestes um cento, pouco ma1s ou menos. 

' CAPITULO CXXXIX 

Que trata de diversas castas de caranguejos. 

" Há outr~s _ caran~uejos, a que os indios chamara siris, que 
tem ~utra f~1~ao ~a1s natu .. ral com os caranguejos de Portugal, 
mas sao multo ma1ores, e tem as duas bocas muito compridas e 
grandes, e os bra~os delas quadrados, no que tem muito que 
comer. Estes . desovara em cada Iua nova, na qua! as femeas tem 
grandes cora1s vermelhos, e os machos os tem brancos, e estao 
muito gordos; os quais uns e outros tem muito que comer, e em 
tod? o tempo sao muito gastosos e sadios; criam-se na praia de 
are1a dentro na água, onde os tomara as maos quando a maré 
enche, e nao tem fel <:orno os u~ás. 

. Criam-se outros caranguejos na água salgada, a que .os 
índ1os chamara guaiás; cstes sao compridos, e tem as pernas curtas 
e pequenas bocas; sao muito poucos, mas muito bons. 

Aratus sao outros caranguejos pequenos, como os de Portu
gal, que se tomam no rio de Sacavém, em Lisboa; criam-se entre 
os mangues, de cuja folha e casca se mantem e sempre lhes estao 
roendo nos pés; dos quais há infinidade, mas tem a casca mole; 
e em seu tempo, urna vez no ano, tem as femeas corais, e os ma
chos estao muito gordos; e uns e outros sao sadios e gostosos. 

Há outros caranguejos, a que os índios chamam guaiararas, 
que se ~ria~ nos r~os,. onde a água doce se mistura com a salgada, 
os qua1s sao mu1 hsos e de cor apavonada, e tem o casco 
redondo, as pernas curtas, e sao poucos e gostosos. 

. Guaiau~ás sao outros caranguejos que se criam dentro da 
are1a que se descobre na vazante da maré, os quais sao pequenos 
e b.rancos, e tem as covas mui fundas; e andam sempre pelas 
pra1as, enquanto nao vem gente, e como a sentem se metem 
l~o nas covas; e aconteceu já fazer um indio tamanha cova, para 
tirar um <lestes caranguejos, que lhe caiu areia em cima de ma
neira que nao pode tirar a cabec;a e afogou-se; no que os índios 
tomam t~nto trabalho, porque lhes serve este guaiauc;á de isca, 
que o pe1xe come bem; os quais tem a casca muito mole ordinaria
mente, e nao se comem por pequenos. 
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' C A P 1 T U L O CXL 

Que trata da qualidade das ostras que há 
na Bahía. 

As mais formósas ostras que se viram sao as do Brasil; e há 
infinidade delas, como se ve na Bahía, onde lhes os índios cha
mara Ieriu~u, as quais estao sempre chei~s, e tem ordinariamen:e 
grande miolos; e em algumas partes os tem taman~os que se nao 
podem comer senao cortadas em talhadas, ~s qua1s, cruas, assa
das e fritas, sao muito gastosas; as boas se dao dentrb da vasa no 
salgado, e pelos rios onde se junta a água doce ao ~al~ado se 
criam muitas na vasa, e muito grandes, mas quando ha agua ~o 
monte estao mui doces e sensabores. E há tantas ostras na Bahta 
e em ~utras partes, que se carregam barcos delas, muito grandes, 
para fazerem cal das cascas, de que se faz muita e muito boa para 
as obras, a qual é muito alva; e há engenho que se gastou n~s 
obras dele mais de tres mil moios de cal destas ostras; as qua1s 
sao muito mais sadias que as da Espanha. 

Nos mangues se criam outras ostras pequenas, a que os 
indios chamam leri-mirim, e criam-se nas raízes e ramos deles até 
onde lhes chega a maré de preamar; as quais raízes e ramos estao 
cobertos destas ostras, que se nao enxerga o pau, e estao urnas 
sóbre outras; as quais sao pequenas, mas muito gastosas; e nunca 
acabara, porque tiradas urnas, logo !hes nascem outras; e em todo 
o tempo sao muito boas e muito leves. 

Há outras ostras, a que os indios chamam leri-pebas, que se 
criam em baixos de areia de pouca água, as quais sao c~mo. as 
salmoninas que se criam no rio de Lisboa, defronte do Barre1~0, 
da feic;ao de vieiras. Estas leri-pebas sao ~m ma~isco ~e m~Ito 
gósto, e estao na conjun\3.0 da Iua nova mu~to che1as, CUJO _m1olo 
é sobre o teso e muito excelente; nas qua1s se acham graos de 
aljófar pequen os, e criam-se logo serras des tas leri-pebas urnas 
sobre as outras, muito grandes; e já aconteceu descer com a maré 
serra delas até defronte da cidade, com que a gente dela e do 
seu limite teve que comer mais de dois anos. 
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I 

C A P I T U L O CXLI 

Que trata de outros mariscos que há na 
Bahia. 

Na Babia se criam outras sortes de marisco miúdo debaixo da 
areia. Primeiramente, sernambis; é marisco que se cria na vasa, 
que sao como as ameijoas grandes de Lisboa; mas tem a casca 
muito redonda e grossa, e tem dentro grande miolo de cor par
da~a, que se come assado e cozido, mas o melhor <leste marisco 
é frito, P,orque se lhe gasta do fogo a muita reima que tem, e um 
cheiro fortum que assado e cozido tero; e de tóda a maneira este 
marisco é prezado. 

Nos baixos de areia que tem a Babia se cría outro marisco, a 
que os indios chamam tarcobas, que sao da fei~áo e tamanho 
das ameijoas de Lisboa, e tem o mesmo gósto e sabor, assim 
cruas como abertas no fogo; as quais se tiram de debaixo da areia, 
e tem-se em casa na água salgada vivas, quinze e vinte días, as 
quais, além de serem maravilhosas no sabor, sao muito leves. 

Cria-se na vasa da Babia infinidfide de mexilhoes, a que os 
indios chamam sururus, que sao da mesma fei~ao e tamanho e 
sabor dos mexilb6es de Lisboa, os quais tem caranguejinhos den
tro, e o mais que tem os de Lisboa; e com a minguante da lua 
estao muito cheios. 

Dos berbig6es há grande multidao na Babia, nas praias da 
areia, a que os índios chamam sarnambitinga, que sao da mesma 
fei~ao dos de Lisboa, mas tem a casca mais grossa, e sao mais 
pequenos; comem-se abertos no fogo, e sao mui gastosos, e tam
bém crus; mas tem um certo sabor, que requeima algum tanto 
na língua. 

Nas enseadas da Bahía, na vasa delas, se cria outro marisco, 
a que os indios chamam guaripoapém, a que os portugu~ses dizem 
lingüir6es, os quais sao tao compridos como um dedo e mais, 
da mesma grossura, e tem um miolo grande e mui gostoso, que 
se come aberto no fogo; e a casca se abre como a das ameijoas. 
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' C A P I T U L O CXLII 

Que trata da diversidade de búzios que se 
criam na Bahia. 

Tapu~us sao uns búzios tamanhos de palmo e meio, que 
tem urna borda estendida para fora no comprimento do búzio, 
de um cóto de largo, os quais sao algum tanto baixos e tem 
grande miolo; que os índios cornero, mas é muito teso; os quais 
búzios servem aos índios de buzinas, e criam-se na areia; e no 
miolo tcm urna tripa cheia dela, que se lbes tira facilmente. 

Há outros búzios, a que os índios chamam uatapu, que sao 
tamanhos como urna grande cidra, e pontiagudos no fundo, e 
roli~os, com grande boca; estes tem grande miolo bom para 
con1er, e algum tanto teso, o qual tem urna tripa cheia de areia, 
que se lhe tira bem. A estes búzios furam os índios pelo pé por 
tangerem com éles, e nao há barco que nao tenha um, nem 
casa de índios onde nao baja tres e quatro, com que tangem, os 
quais soam muito mais que as buzinas; e criam-se t::stes búzios 
na are1a. 

Também se criam na areia outros búzios de tres quinas, a 
que os índios chamam uapua~u. que sao tamanhos como uma 
pinha e maiores; e no que a boca abre para fora sao muí for
mósos, cujo miolo é grande e saboroso, sobre o teso, onde tem 
urna tripa cheia de areia; também servem de buzina aos indios. 

Ferigoás sao outros búzios .que se criam na areia, tamanhos 
como nozes e maiores; sao brancos, cbeios de bichos muito bem 
afei~oados, os quais tem um 1niolo dentro, que cozidos e assados, 
se lhes tira coro a mao muito bem; e tero urna tripa cheia de 
areia fácil de se tirar. l':ste marisco é de muito gosto e leve, de 
que há muita soma, e coro tormenta lan~a-os o rnar fora nas 
enseadas. 

Há outros búzios, a que os indios chamam ticoarapua, tama
nhos como um ovo, coro um grande bico no fundo, e sao muito 
alvos, lavrados em caracol por fora; tem miolo grande com tripa, 
como estes outros, que se lhes tira, o qual é muito saboroso; e se 
criam também na areia; do que há muita quantidade. 

Sacuraúna é outra casta de búzios, que se criam na areia, 
tamanho como peras pardas, que sao ásperos por fora, e tem 
grande miolo, mas sóbre o duro, e também tem tripa de areia. 
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Há outros búzios, que se criam na areia, a que os indios 
chamam oacaré, que sao muito lisos e pintados por fora, os quais 
tem grande miolo, e sobre o teso. Éstes búzios sao os com que 
as mulheres burnem e assentam as costura'i. 

. Ticoeraúna sao uns búzios pequenos da fei<;ao de caramujos, 
pintados por fora, outros compridos, também pintados, que ser
vem ?~ tentos~ os ~uais se criam 1?-ªs folhas dos mangues como 
car~co1s; e coz1dos uram-se com alf1netes, como caramujos, e sao 
multo bons e saborosos. Outras muitas castas há <lestes búzios 
pequenos, que por atalhar prolixidade se nao diz aqui deles. 

' C A P 1 T U L O CXLIII 

Em que se contém algumas estranhezas que 
o mar cria na Bahia. 

Assim como se na terra criam mil imundícias de bichos pre
judici~is ª.º r~médio da vida humana, como atrás no capítulo 
das ahmánas fica declarado, da mesma maneira se criam no mar, 
como se verá pelo que neste capítulo se contém. 

. Pind~ c~amam os índios aos ouri<;os que se criam no mar da 
Bah1a, que sao como os da costa de 'Portugal, os quais se criam 
em pedr~s; e nao usa ninguém deles para se comerem, nem para 
outra co1sa alguma que aproveite para nada. 

· Lan<;a este mar fora, muitas vezes, com tormenta, urnas 
estrelas da mesma fei\aO e tamanho das que lan<;a o mar da Es
.Pª?ha, as quais nao servem para nada, a que os índios chamam 
1ac1. 

Também este mar lan<;a fora pelas praias alforrecas ou 
cor?as-de-frades, como aquelas que saem no rio de Lisboa na 
p.ra1a de Belém e em outras partes; e na Bahía saem as vezes 
]Untas duas e tres mil delas, a que os índios chamam muciqui. 

. ~ uitas vezes ~e a cha pelas praias da Bahía urna coisa preta, 
mu1 hada, .como figad? de vaca, com o que se enganaram muitos 
h?_mens cuidando ser ambar, e é urna água-morta, segundo a opi
n1ao dos mareantes. 

També~ deita o mar por estas praias· 1nuitas vezes esponjas, 
a que os índ1os chamam itamembeca, as quais se criam no fundo 
m.ar, de onde urnas saem delgadas e moles, e outras tesas e aper
feu;oadas. 
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Aos gusanos chamam os indios ubira<;oca, do qual nao é de 
espantar furar a madeira dos navíos, pois fura as pedras, onde 
nao acha paus, as quais se acharo cada hora lavrada deles, e fura
das de urna banda e outra; este gusano é um bicho mole e com
prido como minhoca, e da mesma fei<;ao; e tem a cabe<;a e boca 
dura, o qua! se cria numa casca roli\a, retorcida, alva e dura, 

. como búzio, e com ela faz as obras e dano tao sabidos; e para 
roer nao lan<;a fora desta casca mais que a boca, com que faz o 
caminho <liante desta sua camisa, que o corpo do bicho de den
tro manda para onde quer; e para este gusano nao fazer tanto 
dano nas embarca<;oes, permitiu a natureza que o que se cria na· 
água salgada morra entrando na água doce, e o que se cría na 
água doce morra na água salgada. Na Bahía houve já muíto, 
mas já agora nao há tanto que fa<;a mal aos navíos e outras em
barca<;óes. 

Nas redes de pescar saem as vezes urnas pedras brancas, que 
fizeram já os homens terem pensamentos que era coral branca, 
por se criarem no fundo do mar, sbltas, feítas em casteletes alvís
simos, que sao tao delicados, lindos, e de tanto artifício, que é 
coisa estranha, os quais sao muito duros e resplandecentes; e 
dizem alguns contemplativos que se criam dos limos do mar, 
pórque se acham alguns muitas vezes enfarinhados de areia con
gelada e dura, e eles mui brancas, mas nao ainda aperfei~oados, 
como coísa que se vai criando . 

' C A P 1 T U L O CXLIV 

Que trata da natureza e feifóes dos peixes de 
água doce. 

Nao menos sao de notar os pescados que se criam nos ríos 
de água doce da Bahia, que os que se criam no mar dela; do 
que é bem que digamos daqui por <liante . 

E comecemos dos eirós que há nestes rios, que se criam 
debaixo das pedras, a que os indios chamam mocim, os quais 
sao da feí<;ao e sabor das de Portugal. 

Tareiras sao peixes tamanhos como mugens, e maiores; mas 
sao pretos, da cor dos enxarrocos, e tem muítas espinhas, os quais 
se tomam a linha, nos rios de água doce; tem boas ovas e 
nenhuma escama; do que há grandes pescarías. 
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Juquiás chamam os indios a outros peixes da fei~ao dos 
safios da Espanha, mas mais pequenos; os quais se tomam as 
maos, entre as pedras; o qual peixe nao tem escama, e é mui 
saboroso. 

Tamuatás sao outros peixes <lestes rios que se nao escamara, 
por terem a casca mui grossa e dura, e que se lhe tira fora inteira 
depois de assados ou cozidos, os quais se tomam a linha; e é 
peixe miúdo, muito gastosos e sadío. 

Piranha quer dizer "tesoura"; é peixe de rios grandes, e onde 
.o há, é muito; e é da fei~áo dos sargos, e maior, de cor mui pra
teada; este peíxe é muito gordo e gostoso, e toma-se a linha; mas 
tem taís dentes que corta o anzol cerce; pelo que os indios nao 
se atrevem a meter na água onde há este peíxe, porque remete 
a eles muito e morde-os cruelmente; se !hes alcan~am os genitais, 
levam-lhos cerce, e o mesmo faz a ca~a que atravessa os ríos 
onde este peixe anda. 

Querico é outro peixe de água doce da fei~~o das savelhas, 
e tem as mesmas espinhas e muitas, e é 1nuito estiil!ado e sabo
roso, o qua! peixe se toma a linha. 

Cria-se nestes rios outro peixe, a que os índios chamam 
uacari, que sao do tamanho e fei~ao das choupas de Portugal, 
mas tem o rabo agudo, a cabe~a metida nos ombros e duas 
pontas como cornos; e tem a pele grossa, a qua! os índios tem 
por contrape~onha para mordeduras de cobras e outros bichos, 
o qual se toma a cana. 

Tomam-se nestes rios outros peixes, a que os indios chamara 
piabas, que sao pequenos, da fei~ao dos pach5es do rio de Lisboa, 
o qual é peixe saboroso e de poucas espinhas. 

Também se toman1 a cana nestes ríos outros peixes a que os 
índios chamara maturaque, que sao pequenos, largos e muito 
saborosos. 

Há outros peixes nos rios, a que os indios chamam gua
rara, que sao como ruivacas, e tem a barriga grande, os quais se 
tomam á cana. 

Acarás sao outros peixes do rio, tamanhos como bezugos, mas 
tem o focinho mais comprido, que é peixe muito saboroso; o 
qual se toma a cana. 

Há outras muitas castas de peixe nos rios de água doce, que 
para se escrever houvera-se de tomar muito de propósito mui lar
gas informa~0es, mas por ora <leve de bastar o que está dito para 
que possamos dizer de algum marisco que se cria na água doce. 
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CAP I TU LO CXLV 

Que trata do marisco que se cria na água 
doce. 

Assim como a natur.eza criou tanta diversidade de mariscos 
na água salgada, fez o mesmo nos rios e lagoas da água doce, 
como se verá pelos mexilhóes que se criam nas pedras <lestes rios 
e no fundo das lagoas, que sao da fei~ao e tamanho dos do mar, 
os quais nao sao tao gostosos por serem doces. 

Também se cria1n nas pedras destes rios caramujos maiores 
que os do mar e compridos, a que os indios chamam sap~caretá. 

No fundo das lagoas, nas lamas delas, se criam amcijoas 
redondas que tem grande miolo, a que os índios chamam como 
as do mar, as quais sao, pelo lugar onde nascem, muito insossas. 

Mais pelo sertao se criam, nos rios grandes, muitos mexi
lhóes de palmo de comprido e quatro dedos de largo, que sao 
pela banda de dentro da cor e lustro da madrepérola, que ser
vem de colheres aos índios, os quais tem grandes miolos; por 
serem de água doce nao sao mui gostosos como os do mar. 

Também se criam nestes rios muitos e mui diversos cama
róes, dos quais diremos o que foi possível chegar a nossa notícia; 
come~ando primeiro dos mais gerais, q·ue os índios chamam poti, 
que sao muitos, do tamanho dos grandes de Lisboa, mas mais 
grossos e tem as barbas curtas, os quais se criam entre as pedras 
das ribeiras e entre raízes das árvores, que vizinham com a água, 
e em quaisquer ervas que se crian1 na água; de que os índios se 
aproveitam tomando-os as maos; e sao muito saborosos. 

Há outra casta de camaroes, a que os índios chamam aratus, 
que sao da mes1na maneira dos primeiros, mas mais pretos na 
cór, e tem a casca mais dura, que se crian1 e tomam da maneira 
dos de cima, os quais cozidos sao n1uito bons. 

Nestas ribeiras se criam outros camaroes, a que os índios 
chamam araturé, que tem pequeno corpo e duas bocas como 
lacraus e a cabe~a de cada um é tamanha como o corpo, os quais 
se criam pedras no cóncavo delas, e da terra das ribeiras, que 
sao muito gostosos e tomam-sc as maos. 

Potiua~u sao uns camaróes que se criam nas cavidades das 
ribeiras, e tem tam<inho corpo como os lagostins, e o pesco~o da 
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mesma maneira; tem a casca nédia e as pernas curtas, os quais 
criam corais ero certo tempo, e em outro temo casco gordo como 
lagostas, que se também tomam as maos, e sao muito saborosos; 
e estes e os mais nao sao nada carregados. 

' C A P 1 T U L O CXL VI 

Em que se declara a natureza dos carán
guejos-do-mato. 

Andei buscando até agora onde agasalhar os caranguejos-do
mato, sem lhes achar lugar cómodo, porque para os arrumar 
com os caranguejos do mar parecia despropósito, pois se eles 
criam na terra, sem verem nem tocarem água ,do mar; e para 
os contar com os animais parece que também nao lhes cabia esse 
lugar, pois se parecem com o marisco do mar; e por nao ficarem 
sem gasalhado nestas lembran~as, os aposentei na vizinhan~a do 
marisco de terra, ainda que se nao criam na água estes caran
guejos, mas em lugares úmidos por tódas as ribeiras. 

A estes caranguejos da terra chamara os indios guoanhamu; 
os quais se criam ero vár:zeas úmidas, nao muito longe do mar, 
mas na vizinhan~a da água doce, os quais sao muito grandes e 
azuis, com o casco e pernas mui luzentes; os machos sao muito 
maiores que as femeas, e tamanhos que tem os bra~os grandes, 
onde tem as bocas coro tamanhos bicos nelas, e tao compridos 
e voltados que faz coro ele tamanha aparencia como faz o dedo 
demonstrativo da mao de um hornero coro o polegar, o que é 
tao duro como ferro, e onde pegam coro esta boca nao largam 
até os nao matarem. Criam-se ·estes caranguejos em covas debaixo 
da terra, tao fundas que com trabalho se lhe pode chegar com 
o bra~o e ombro de um índio metidos nela, onde os mordem mui 
valentemente. No mes de fevereiro estao as femeas, até meados 
de mar~o, todas cheias de coral mui vermelho, e tem tanto no 
casco como urna lagosta, o qual e tudo o mais é muito gostoso; 
tiram-lhe o fel ou hucho que tero, cheio de tinta preta muito 
amargosa; porque se se derrama faz amargar tudo e por onde ele 
chegou. 

No mes de agósto, que é no cabo do inverno, se saem os 
machos e femeas ao sol, com o que anda a terra coberta deles; 
no qual tempo se saem ao sol passeando de urna parte para 
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outra, e sao entao bons de tomar; e nesta conjun~ao andam os 
machos tao gordos que tem os cascos cheios de urna amarelidao 
como gemas de ovos, os quais sao mui gostosos a maravilha, mas 
sao ·carregádos; e para os indios os tirarem das covas sem tra
balho, taparo-nas com um molho de ervas, com o que eles abafam 
nas covas, e, se vem para tomar ar, e por nao acharem caminho 
desimpedido, morrem a boca da cova abafados. Algumas vezes 
morreram pessoas de comerem este guaiamu, e dizem os indios 
que no tempo em que fazem mal comem urna fruta, a que cha
mam araticumpaná, de que já fizemos men~ao, a qual é pe~o
nhenta. 

Daqui por diante se trata da vida e costumes 
do gentio da terra da Bahía 

J á era tempo de dizermos q uem f oram os povoadores e pos
suidores desta terra da Bahia, de que se tem dito tantas mara
vilhas, e quem sao estes tupinambás t~o nomeados, cuja vida e 
costumes ternos prometido por tantas vezes neste tratado, ao que 
come~amos satisfazer daqui por diante. 

' C A P 1 T U L O CXLVII 

Que trata de quais foram os fwimeiros povoa· 
dores da Bahia. 

Os primeiros povoadores que viveram na Babia de Todos 
os Santos e sua comarca, segundo as informa~óes que se tem 
tomado dos indios muito antigos, foram os tapuias, que é urna 
casta de gentío muito antigo, de quem diremos ao diante em seu 
lugar. J!stes tapuias foram lan~ados fora da terra da Babia e da 
vizinhan~a do mar dela por outro gentio seu contrário, que des
ceu do sertao, a fama da fartura da terra e mar desta provincia, 
que se chamam tupinaés, e fizeram guerra um gentio a outro 
tanto tempo quanto gastou para os tupinaés vencerem e desba
ratarem aos tapuias, e lhos fazerem despejar a ribeira do mar, e 
irem-se para o sertao, sem poderem tornar a possuir mais esta 
terra de que er:im senhores, a qual os tupinaés possuíratn e senho
rearam muitos anos, tendo guerra ordináriamente pela banda 
do sertao com os tapuias, primeiros possuidores das faldas do 
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mar; e chegando a noticia dos tupinambás a grossura e fertili
lidade desta terra, se juntaram e vieram de além do rio de Sao 
Francisco, descendo sobre a terra da Bahía que vinham senho
reando, fazendo guerra aos tupinaés que a possuíam, destruindo
lhes suas aldeias e r~as, matando aos que lhe faziam rosto, sem 
perdoarem a ninguém, até que os lan~aram fora das vizinhan~as 
do mar; os quais se foram para o sertao e despejara1n a terra aos 
tupinambás, que a ficaram senboreando. E estes tupinaés se foram 
por em frontaria com os tapuias seus contrários, os quais faziam 
crua guerra com fór~a, da qual os faziam recuar pela terra adentro, 
por se afastarem dos tupinambás que os apertavam da banda do 
mar, de que estavam senbores, e assim foram possuidores desta 
província da Bahía muitos anos, fazendo guerra a seus contrários 
com muito esfor~o, até a vinda dos portugueses a ela; dos quais 
tupinambás e tupinaés se tem tomado esta informa~ao, em cuja 
memória andam estas histórias de gera~ao em gera~ao. 

, 
C A P 1 T U L O CXLVIII 

Em que se declara a proporfáo e feifáo dos 
tupinambás, e como se dividiram logo. 

Os tupinambás sao homens de mea estatura, de cor muito 
ba~a, bem feitos e bem dispostos, muito alegres do rosto, e bem 
assombrados; todos tem bons dentes, alvos, miúdos, sem lhes 
nunca apodrecerem; tero as pernas bem feitas, os pés pequenos; 
trazem o cabelo da cabe~a sempre aparado; em todas as outras 
partes do corpo os nao consen tem e os arrancam como lhes nas
cem; sao homens de grandes forc;as e de muito trabalho; sao 
muito belicosos, e em sua maneira esfor~ados, e para muito, ainda 
que atrai~oados; sao mtiito amigos de navidades, e demasiada
mente luxuriosos, e grandes cac;adores e pescadores, e amigos de 
lavouras. 

Como se este gentío viu senhor da terra da Babia, dividiu-se 
em bandos por certas diferen~as que tiveram uns com os outros, 
e assentaram suas aldeias apartadas, com o que se inimizaram; 
os que se aposentaram entre o rio de S. Francisco e o rio Real, 
se declararam por inimigos dos que se aposentaram do rio Real 
até a Bahia, e faziam-se cada dia cruel guerra, e comiam-se uns 
aos outros; e os que cativavam, e a que davam vida, ficavam 
escravos dos vencedores. 

{ 
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~ ?s .moradores da Bahia da banda da cidade se declararam 
por 1nu:n1gos d~s ?utros tupinambás moradore da outra banda 
da . Bah1a, no limite do rio de Paragua~u e do de Seregipe, e 
faz1am-se crue.l guerra uns aos outros por mar; onde se davam 
batalhas nava1s em canoas, com as quais faziam ciladas uns aos 
outros, por entre as ilbas, onde havia grande nlortandade de 
parte a ~arte, e se comiam, e faziam escravos uns aos outros, no 
que conunuaram até o tempo dos portugueses. 

, 
C A P I T U L O CXLIX 

Que trata de como se dividiram os tupi
nambás, e se passaram a ilha de ltaparica e 
dela a ]aguaripe. 

Entre os tupinambás moradores da banda da cidade arma
rarn desaven~as . uns com os outros sobre urna mo~a que um 
tomou a seu pa1 por for~a, sem lha querer tornar; com a qual 
des~ven~a. se. ap~rtou toda a parentela do pai da mo~a, que eram 
~nd1os pnnc1p~1s, com a gente de suas aldeias, e passaram-se a 
Ilha de !tapanca, que está no meio da Babia, com os quais se 
l~n~ou outra inuita gente, e incorporaram-se com os vizinhos do 
no Paragua~u, e !izeram guerra aos da cidade, a cujo limite cha
~avam ~aramure; e salteavam-se uns aos outros cada dia, e 
a1nda ho1e e1n dia há memória de urna ilheta, que se chama a do 
Medo, por se esconderem detrás dela; onde faziam dladas uns 
aos outros com canoas, em que se matavam cada dia muitos deles. 

Destes .tupinambás que se passaram a ilba de Itaparica se 
po~oou o ~10 Jaguaripe, Tinharé e a costa dos Ilbéus; e tama~ho 
ód10 s~ cnou ~ntre esta gente, sendo toda urna por sua avoenga, 
que a1nda hoJe, entre esses poucos que há, se querem tamanho 
mal que se matam uns aos outros, se o podem fazer, em tanto 
que se encontram alguma sepultura antiga dos contrários lhe 
desenterram a caveira, e lha quebram, com o que toman1 ~orne 
novo, e de novo se tornam a inimizar. 

E em ~empo que os portugueses tinha1n já povoado este rio 
de Jag~anpe, , ho.uve '!ª . s:ia povoa~ao grande ajuntamento 
de a~de1a dos indios ah v1z1nbos, para quebrarem caveiras em 
terreiros, com grandes festas, para os quebradores das cabe~as ter 
marem novos nomes, as quais caveiras foram desenterrar a urna 
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aldeia despovoada para vingan\a de morte dos país ou parentes 
dos quebradores delas, para o que as enfeitavam com penas de 
pássaros ao seu modo; nas quais festas houve grandes bebedices, 
o que ordenaram os portugueses ali moradores para se escandali
zarem os parentes dos defuntos, e se quererem de novo mal; por
que se temiam que se viessem a confederar uns comos outros para 
lhes virem fazer guerra, o que foi bastante para nao o fazerem, 
e se assegurarem com isto os portugueses que viviam neste rio. 

' CAP 1 TUL O CL 

Em que se declara o modo e a linguagem 
dos tupinambás. 

Ainda que os tupinambás se dividiram em bandos, e se 1n1-
mizaram uns com outros, todos falam urna língua que é quase 
geral pela costa do Brasil, e todos tem uns costumes em seu modo 
de viver e gentilidades; os quais nao adoram nenhuma coisa, nem 
tem nenhum conhecimento da verdade, nem sabem mais que há 
morrer e viver; e qualquer coisa que lhes digam, se lhes mete na 
cabe~a, e sao mais bárbaros que quantas criaturas Deus criou. 
Tem muita gra~a quando falam, mormente as mulheres; sao mui 
compendiosas na forma da linguagem, e muito copiosos no 
seu orar; mas faltam-lhes tres letras das do ABC, que sao F, L, R 
grande ou dobrado, coisa muito para ·se notar; porque, se nao 
tem F, é porque nao tem fé em nenhuma coisa que ado
rem; nem os nascidos entre os cristaos e doutrinados pelos 
padres da Companhia tem fé em Deus Nosso Senhor, nem 
tem verdade,· nem lealdade a nenhuma pessoa que lhcs fa~a 
bem. E se nao tem L na sua pronuncia\ªº· é porque nao · 
tem lei alguma que guardar, nem preceitos para se gover
narem; e cada um faz lei a seu modo, e ao som da sua 
vontade; sem haver entre eles leis com que se governem, nem 
tem leis uns com os outros. E se nao tem esta letra R na sua 
pronuncia~ao, é porque nao tem rei que os reja, e a quem obe
de\am, nem obedecem a ninguém, nem ao pai o filho, nem o 
filho ao pai, e cada um vive ao som da sua vontade; para dize
zerem Francisco dizem Pandeo, para dizerem .Louren~o dizem 
Roren\O, para dizerem Rodrigo dizem Rodigo; e por este modo 
pronunciam todos os vocábulos em que entram essas tres letras. 

( 
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' C A P 1 T U L O CLI 

Que trata do sítio e arrutnllfáo ·das aldeias, 
e as quantidades dos principais delas. 

Em cada aldeia dos tupinambás há um principal, a que 
segu~m sómente na guerra onde lhe dao alguma obediencia, pela 
conf1an~a que tem em seu esfor~o e experiencia, que no tempo 
de paz cada um faz o a que o obriga seu apetite. Este principal 
há de ser valente hornero para o conhecerem por tal, e aparentado 
e benquisto, .para ter quem ajude a fazer suas ro\aS, mas quando 
as faz com ªJuda de seus parentes e chegados, ele lan~a primeiro 
mao do servi~o que todos. Quando este principal assenta a sua 
aldeia, busca sempre um sítio alto e desabafado dos ventos, para 
que lhe lave as casas, e que tenha a água muito perto, e que 
a terra tenha disposi~ao para de redor da aldeia fazerem suas 
ro~as e gtanjearias; e como escolhe o sítio a contentamento dos 
mais antigos, faz o principal sua casa muito comprida, coberta 
da palma, a que os índios chamam pindoba, e as outras casas da 
aldeia se fazem também muito compridas e arrumadas, de ma
neira que lhes fica no meio um terreiro quadrado, onde fazem 
bailes e os seus ajuntamentos; e em cada aldeia há um cabe~a. 
q_ue há de ser índio antigo e aparentado, para lhe os outros que 
v1vem nestas casas terem respeito; e nao vivem mais nesta aldeia, 
que enquanto lh:es nao apodrece a palma das casas, que lhes dura 
tres,. quatro anos. E como lhes chove muito nelas, passam a 
alde1a para outra parte. E nestas casas nao há nenhuns reparti
mentos, mais que os tirantes; e entre um e outro é um rancho onde 
se ~gasalha cada parentela, e o principal toma o seu rancho pri
me1ro, onde se ele arruma com sua mulher e filhos, mancebas, 
criados solteiros, e a algumas velhas que o servem, e pela mesma 
ordem vai arrumando a gente da sua casa, cada parentela em seu 
lan~~; de onde se nao poderao mudar, salvo se for algum mancebo 
solteiro, e casar, porque em tal caso se irá para o lan\O onde está 
sua mulher; e por cima <lestes tirantes das casas lan\am urnas 
varas arruma~as bem juntas, a que chamam jiraus, em que guar· 
d~m suas alfa1as e seus legumes, que se aqui curam ao fumo, para 
nao apodrecerem; e da mesma maneira se arrumam e ordenam 
nas outras casas; e em urnas e outras a gente que se agasalha em 
cada lan~o destes. Quando comem é no chao, e~ cócaras, e todos 
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juntos, e os principais deitados nas redes. Nestas casas tem este 
gentio ajuntamento, sern se pegarem uns dos outros, mas sempre 
o macho com femea. Se estas aldeias estao em frontaria de seus 
contrários, e em lugares de guerra, faz este gcntio de roda da aldeia 
urna cerca de pau a pique muito forte, com suas portas e seteiras, 
e afastado da cerca vinte e trinta palmos fazem de redor dela u1na 
l·e<le de rnadeira, com suas entradas de fora para entre ela e a 
cerca; para que, se lhe os contrários entrarem dentro, lhe saírem; 
e ao recolher se embaracem de maneira que os possam flechar e 
desbaratar, como acontece muitas vezes. 

' C A P 1 T U L O CLII 

Que trata da maneira dos casamentos dos 
tupinambás e seus amores. -

A mulher verdadeira dos tupinambás é a primeira que o 
homem teve e conversou, e nao tem em seus casamentos outra 
cerimónia mais que dar o pai a filha a seu genro, e como tem 
ajuntamento natural, ficam casados; e os índios principais tem 
mais de urna mulher, e o que mais rnulheres tem, se tem por 
mais honrado e estimado; n1ais elas dao todas a obediéncia a 
mais antiga, e todas a servem, a qual tem armado sua rede junto 
da do marido, e entre urna e outra tem sempre fogo aceso; e as 
outras mulheres tem as suas redes, em que dormem, mais afasta
das, e fogo entre cada duas redes; e quando o marido se quer 
ajuntar com qualquer delas, vai-se lan~ar con1 ela na rede, onde 
se detém só aquele espa\O <leste contentamento, e torna-se para 
o seu lugar; e sempre há entre estas mulheres ciúmes, mormente 
a mulher primeira; porque pela maior parte sao mais velhas 
q~e as .outras, e de menos gentileza, o qual a juntamento é pú
blico <liante de todos. E quando o principal nao é o maior da 
aldeia dos indios das outras casas, o que tem mais filhos é mais 
r~co e mais estimado, e mais honrado de todos, porque sao as 
filhas mui reqüestadas dos mancebos que as namoram; os quais 
servem os país das damas dois e trés anos primeiro que lhas 
déem por mulheres; e nao as dao senao aos que melhor os ser
vem, a q uem os namora dores fazem a ro\a, e vao pescar e ca\ar 
para os sogros que desejam de ter, e lhe trazem a lenha do mato; 
e como os sogros !hes entregam as damas, eles se vao agasalhar 
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n~ la~\º dos s~gros con1 as mulheres, e apartam-se dos pais, maes 
e innaos, e ma1s parentela com que antes estavam; e por nenhum 
caso se entrega a dama a seu marido enquanto lhe nao vem seu 
costume; como lhe vem é obrigada a moca a trazer atado pela 
cinto um fio de algodao, e em cada hucho 'dos bra\OS outro, para 
que venha a notícia de todos. E como o marido lhe leva a flor, 
é obriga.da a noiva .ª quebrar estes fios, para que seja notório 
que é feita dona; e a1nda que urna mo\a destas seja deflorada por 
quem nao seja seu marido, ainda que seja em segredo, há de 
romper os fios da sua virgindade, que de outra maneira cuidará 
que a leva logo o diabo, os quais desastres lhes acontecem muitas 
vezes; mas o pai nao se enoja por jsso, porque nao falta quem 
lha _Pe\a por mulhe

1

r c.om e~sa falta; e se algum principal da 
alde~a pede a outro 1nd10 a filha por mulher, o pai lha dá sendo 
menina; e aqui se nao entende o preceito acima, porque ele a 
leva para o seu lan\O, e a vai criando até que lhe vcnha seu cos
tume, e antes disso por nenhum caso lhe toca. 

I 

C A P 1 T U L O CLIII 

Que trata dos enf eites des te gentio. 

Costumam os mancebos tupinambás se depenarem os cabe
los de todo o corpo.. e nao deixar mais que os da cabe\a, que 
t:~ .. azem tosquiados de muitas fei\6es, o que faziam antes que 
t1ve.ssem tesouras, com urnas canas, que por natureza cortam 
rnu1to; e alguns o trazem cortado por cima das orelhas, e muito 
bem aparado; os quais cobrem os membros genitais com alguma 
coisa por galantaria, e nao pelo cobrir; e pintarn-se de lavores 
pretos, que fazem com tinta de jenipapo, e se tém damas, elas 
tém cuidado de os pintar; tarnbérn trazen1 na cahe\a urnas penas 
amarelas, pegadas pelos pés co1n cera, e arrecadas de ossos nas 
orelhas, e grandes contas brancas, que fazem de búzios, lan\adas 
ao pesc~o; aos quais as mesmas damas rapam a testa com urnas 
caninh.as, e lhes arrancam ·os cabelos da b·arba, pestanas, sobran
celhas, e os mais cabelos de todo corpo, como já fica dito. E 
quando se es~es mancebos querem fazer bizarros, arrepiam o 
cabelo para cima com ~lmécega, onde lhe pegam urnas peninhas 
amarelas pegadas nele, e sobra\am contas brancas. E poem nas 
pernas e nos bra\os urnas manilhas de penas amarelas, e seu 
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diadema das mesmas penas na cabet;a. As mót;as também se 
pintam de tinta de jenipapo, com muitos lavores, a seu modo, mui 
lout;as; e p6em grandes ramais de contas de toda a sorte ao pes
cot;o e nos brat;os; e póem nas pernas, por baixo do joelho, uns 
tapacurás, que sao do fio do algodao, tinto de vermelho, tecido 
de maneira que lhas nao podem tirar, o que tem tres dedos de 
largo; o que lhes poem as maes enquanto sao cachopas, para que 
lhes engrossem as pernas pelas barrigas, enquanto crescem, as 
quais as trazem nas pernas enquanto sao namoradas, mas de ma
neira que as possam tirar, ainda que com trabalho; e enquanto 
sao solteiras pintam-nas as maes, e depois de casadas os maridos, 
se lhes querem bem; as quais mot;as sao barbeadas de todos os 
cabelos que os mancebos tiram, por outras mulheres. Estas indias 
também curam os cabelos para que sejam compridos, grossos e 
pretos, os quais para terem isto os untam muitas vezes com óleo 
de cocos bravos. 

.. 
' -C A P 1 T U L O CLIV 

Que trata da criafiío que os tupinambás diío 
aos filhos e o que f azem quando lhes nascem. 

Quando estas índias·entram em dores de parir, nao buscam 
parteiras, nao se guardam do ar, nem fazem outras cerimonias, 
parem pelos campos e em qualquer outra parte como urna alimá
ria; e em acabando de parir, se vao ao rio ou fonte, onde se lavam, 
e as crian~as que pariram; e vem-se para casa, onde o marido se 
deita logo na rede, onde está muito coberto, até que sera o um
bigo da crian~a; no qual visitam seus parentes e amigos, e lhes 
trazerrí presentes de comer e beber, e a mulher lhe faz muitos 
mimos, enquanto o marido está assim parido, o qual está muito 
empanado para que lhe nao de o ar; e dizem que se lhe 
der o ar que fará muito nojo a crian~a, e que se se erguerem e 
forem ao trabalho que lhes morrerao os filhos, e eles que serao 
doentes da barriga; e nao há quem lhes tire da cabe~a que da parte 
da mae nao há perigo, senao da sua; porque o filho lhe saiu dos 
lombos, e que elas nao póem da sua parte mais que terem guar
dada a semente no ventre onde se cria a crian<;a. 

Como nascem os filhos aos tupinambás, logo !hes poem o 
nome que lhe parece; os quais nomes que usam entre si sao de 
alimárias, peixes, aves, árvores, mantimentos, pe~as de armas, 
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e doutras coisas diversas; aos quais furam logo o bei~o debaixo, 
onde lhes póem, depois que sao maiores, pedras por gentileza. 

Nao dao os tupinambás a seus filhos nenhum castigo, nem os 
doutrinam, nem os repreendem por coisa que fa~am; aos machos 
ensinam-nos a atirar com arcos e flechas ao alvo, e depois aos 
pássaros; e trazem-nos sempre as costas até a idade de sete e oito 
anos, e o mesmo as femeas; e uns e outros mamam na mae até que 
toma a parir outra vez; pelo que mamam muitas vezes seis e sete 
anos; as femeas ensinam as maes a enfeitar·se, como fazem as por
tuguesas, e a fiar algodao, e a fazer o mais servi~o de suas casas 
conforme a seu costume. 

' C A P 1 T U L O CL V 

Em que se declara o com que se os tuf>i
nambás fazem bizarros. 

Para se os tupinambás fazerem bizarros usam de muitas bes
tialidades mui estranhas, como é fazerem depüis de homens tres 
e quatro huracos nos bei~os de baixo, onde metem pedras, com 
grandes pontas para fora; e outros furar os bei~os de cima, tam
bém como os de baixo, onde também metem pedras redondas, ver
des e pardas, que ficam inseridas nas faces, como espelhos de bor
racha; nas quais há alguns que tem nas faces dois e tres huracos, 
em que metem pedras, com pontas para fora; e há alguns que 
tem todos estes huracos, que com as pedras neles, parecem os 
demonios; os quais sofrem estas dores por parecerem temerosos a 
seus contrários. 

U sam também entre si urnas carapu~as de penas amarelas e 
vermelhas, que poem na cabe~a, que lha cobre até as orelhas; os 
quais fazem colares para o pesco~o de dentes dos contrários, onde 
trazem logo juntos dois, u:es mil dentes, e nos pés uns cascavéis 
de certas ervas da feit;ao da castanha, cujo tinido se ouve muito 
longe. Ornam-se mais estes indios, para suas bizarrices, de urna 
roda de penas de ema, que atam sobre as ancas, que lhes faz 
tamanho vulto que lhes cobre as costas todas de alto abaixo; e 
para se fazerem mais feios se tingem todos de jenipapo, que pare
cem negros da Guiné, e tingem os pés de urna tinta vermelha 
muito fina, e as faces; e p6em sobra~adas muitas contas de búzios, 
e outras pequenas de penas nos bra~os; e quando se ataviam com 
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todas estas pei;as, levam urna espada de pau marchetada com 
cascas de ovos de pássaros de córes diversas, e na empunhadura 
urnas penas grandes de pássaros, e certas campainhas de penas 
amarelas, a q ual espada lani;am, atada ao pesco~o, por detrás; e 
levam na mao esquerda seu arco e flechas, com dentes de tubarao; 
e na direita um maracá, que é um caba\O cheio de pedrinhas, com 
seu cabo, com que vai tangendo e cantando; e fazem estas bizar
rices para quando na sua aldeia há grandes vinhos, ou em outra, 
onde vao folgar; pelas quais andam cantando e tangendo sós, e 
depois misturados com outros; con1 os quais atavíos se fazem temi
dos e estimados. 

, 
CA P 1 TU LO CLVI 

Que trata da luxúria destes bárbaros. 
" 

Sao os tupinambás tao luxuriosos que nao há pecado de luxú
ria que nao con1etam; os quais sendo de muito pouca idade tém 
conta com mulheres, e bem mulheres; porque as velhas, já deses
timadas dos que sao homens, gran jeiam es tes meninos, fazendo
lhes mimos e regalos, e ensinam-lhes a fazer o que eles nao sabem, 
e nao os deixam de dia, nem de noite. É este gentio tao luxu-

• A • \• - • noso que poucas vezes tem respe1to as. irmas e t1as, e porque este 
pecado é contra seus costumes, dormem com elas pelos matOB, e 
alguns com suas próprias filhas; e nao se contentam com urna 
mulher, mas tem muitas, como já fica dito pelo que morrem 
muitos de esfalfados. E em conversai;ao nao sabem falar senao 
nestas sujidades, que cometem cada hora; os quais sao tao amigos 
da carne que se nao contentam, para seguirem seus apetites, com 
o membro genital como a natureza formou; mas há muitos que 
lhe costumam pór o pelo de um bicho tao pe\onhento, que lho faz 
logo inchar, com o que tem grandes dores, mais de seis meses, que 
se lhe vao gastando espa~o de tempo; com o que se lhes faz o seu 
cano tao disforme de grosso, que os nao podem as mulheres 
esperar, nem sofrer; e nao contentes estes selvagens de andarem 
tao encarnii;ados neste pecado, naturalmente cometido, sao muito 
afei\oados ao pecado nefando, entre os quais se nao tem por 
afronta; e o que se serve de macho, se tem por valente, e contam 
esta bestia!idade por proeza; e nas suas aldeias pelo sertao há 
alguns que tem tenda pública a quantos os querem como mulhe
res públicas. 
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Como os pais e as maes veem os filhos com meneios para co
nhecer mulher, eles lhas buscam, e os ensinam como a saberao 
servir; as femeas muito meninas esperam o macho, morr~ente as 
que vivem entre os portugueses. Os inachos <lestes tup1namb!s 
nao sao ciosos; e ainda que achem outrem com as mulheres, nao 
matam a ninguém por isso, e quando muito espancam as mulheres 
pelo caso. E as que querem bem aos maridos, pelos contentarem, 
busca1n-lhes mot;as corn que eles se desenfade~, as quais lh~s le
vam a rede onde donnem, onde lhes pedem mu1to que se queuam 
deitar com os maridos, e as peitam para isso; coisa que nao faz 
nenhuma nat;ao de gente, senao estes bárbaros. 

, 
CAP 1 TUL O CLVII 

Que trata das cerimonias que usam os tupi
nambás nos seus parentescos. 

Costumam os tupinambás que quando algum morre que é 
casado, é obrigado o irmao mais velho a casar com sua mulher, 
e quando nao tem irmao, o parente mais chegado pela p~rte mas
culina; e o irmao da viúva é obrigado a casar com sua filha se a 
tem; e quando a mae da mot;a nao tem irmao, pertence-lhe por 
marido o parente mais chegado da parte de sua mae; e se nao quer 
casar com esta sua sobrinha, nao tolherá a ninguém dormir com 
ela, e depois lhe dá o marido que lhe vem a vontade. 

O tio, irmáo do pai da mot;a, nao casa com a sobrinha, nem 
lhe toca quando fazem o que devem, .mas tem-na em lu~ar de f!lha, 
e ela como a pai lhe obedece, depois da morte do pa1, e pa1 lh_e 
chama; e quando estas mo~as nao tem tio, irmao de seu pa1, 
tomam em seu lugar o parente mais chegado; ~ a todos os par~ntes 
da parte do pai em todo o grau chamam pa1, e éles a ela f1lha; 
mas ela obedece ao mais chegado parente, scmpre; e da mesma 
maneira chamam os netos ao irmao e primo de seu avo e eles a 
eles netos, e aos filhos dos netos, e netas de seus irmaos e primos; 
e da parte da mae tambén1 os irmaos e primos dela chamara aos 
sobrinhos filhos, e eles aos tíos pais; mas nao lhe tem taman~o 
acatamento como aos tios da parte do pai; e preza-se este gentl? 
de seus parentes e o que mais parentes e parentas te~, é ma1s 
honrado e temido, e trabalha muito pelos chegar para si, e fazer 
corpo com eles em qualquer parte em que vivem; e quando qual-
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quer índio aparentado tem agasalhado seus parentes em sua casa 
e lan~o, quando há de comer, deita-se na sua rede onde lhe poem 
o que há de comer em urna vasilha, e assentam-se em cócoras, 
suas mulheres e filhos, e todos seus parentes, grandes e pequenos; 
e todos comem juntos do que tem na vasilha, que está no meio 
de todos. 

' C A P 1 T U L O CLVIII 

Que trata do modo de comer e do beber dos 
tupinambás. 

Já fica <lito como os principais dos tupinambás quand_o 
comem, estao deitados na rede, e como comem com eles os paren
tes, e os agasalha consigo; entre os quais comem também os seus 
criad?s e escravos, sem lhe terem nenhum respeito; antes quando 
o re1::e o~ c~rne na~ é que so?eje, o principal o reparte por 
qu1nhoes 1gua1s, e multas vezes ftca éle sem nada, os quais estao 
todos ~m cócoras.' com a vasilha em que comem todos no chao 
no me10 deles, e equanto comem nao bebem vinho, nem água, o 
que fazem depois de comer. Quando os tupinambás comem a 
noite, é no chao como está <lito, e virados com as costas para o 
fogo, e ficam todos as escuras; e nao praticam em coisa alguma 
quando comem, senao depois de comer; e quando tem que, toda 
a noite naó fazem outra coisa, até que os vence o sono; e por outra 
p~rte mantém-se este gentío com nada, e anda logo dois e tres 
d1as sem comer, pelo que os que sao escravos dao pouco trabalho 
a seus senhores pelo mantimento, antes eles mantero os senhores 
fazendo-lhes suas ro~as, e ca~ando, e pescando-lhes ordinariamente. 

Este gentío nao come carne de porco, dos que se criam em 
casa, senao os escravos criados entre os brancas; mas cornero a 
carne dos porcos-d<>-mato e da água; os quais também nao comem 
azeite, senao os ladinos; toda a ca~a que este gentío come, nao a 
esfola, e chamuscam-na toda ou pelam-na na água quente, a qual 
cornero assada ou cozida e as tripas mal lavadas; ao peixe nao 
escamam nem lhe tiram as tripas, e assim como vem do mar ou 
dos ríos, assim o cozem ou assam: o sal de que usam, com que 
temperam o seu comer, e em que molham o peixe e carne fazem-no 
da água salgada que cozem tanto em urna vasilha sobre o fogo, 
até que se, coalha e endurece, com o que se remedeiam; mas é 
sobre o preto, e requeima. 
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Este gentío é muito amigo do vinho, assim machos como 
femeas, o qual fazem de todos os seus legumes, até da farinha 
que cornero; mas o seu vinho principal é de urna raíz a que cha
mara aipim, que se coze, e depois pisam-na e tornara-na a cozer, 
e como é bem cozida, buscam as mais formosas mo~as da aldeia 
para espremer estes aipins com as máos e algum mastigado com 
a boca, e depois espremido na vasilha, que é o que dizem que lhe 
püem a virtude, segundo a sua gentilidade; a esta água e sumo 
destas raízes lan~am em grandes potes, que para isso tem, onde 
este vinho se coze, e está até que se faz azedo; e como o está bem, 
o bebem coro grandes cantares, e cantara e bailara toda urna noite 
as vésperas do vinho, e ao outro dia ~la manha come~am a beber, 
bailar e cantar; e as m<>t;as solteiras da casa andam dando o 'vinho 
em uns meios caba~os, a que chamam cuias, aos que andam can
tando, os quais nao comem nada enquanto bebem, o que fazem 
de maneira que vem a cair de bebados por esse chao; e o que 
faz mais desatinos nessas bebedices, e'sse é o mais estimado dos 
outros, nos quais se fazem sempre brigas; porque aqui se lembram 
de seus ciúmes, e castigam por isso as mulheres, ao que acodero os 
amigos, e jogam as ti~oadas uns com os outros. Sao costumados 
a almo~ar primeiro que se vao as suas ro~as a trabalhar, onde nao 
comem enquanto andam no trabalho, senao depois que se vem 
para casa. 

I 

C A P 1 T U L O CLIX 

Em que se declara o modo da granjearia dos 
tupinambás e suas habilidades. 

Quando os tupinambás vao as suas ro~as, nao trabalham 
senao das sete horas da manha até ao meio-dia, e os muito dili
gentes até horas de véspera; e nao comem neste tempo senao 
depois destas horas, que se vem para suas casas; os machos cos
tumam a ro~ar os matos, e os queimam e alimpam a terra deles; · 
e as femeas plantara o mantimento e o alimpam; os machos vao 
buscar a lenha com que se aquentam e se servem, porque nao dor
mem sem fogo, ao longo das redes, que é a sua cama; as femeas 
vao buscar a água a fonte e fazem de comer; e os machos costu
mam ir lavar as redes aos rios, quando estao sujas. 

Nao fazem os tupinambás entre si outras obras-primas que 
balaios de folhas de palma, e outras vasilhas da mesma fólha a 
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seu modo, e do seu uso; fazem arcos e flechas, e alguns empa
lhados e lavrados de branco e préto, feitio <le muito artificio; 
fazem cestos de varas, a que chamam samburá, e outras vasilhas 
em lavóres, como as de rota da fndia; fazem carapu~as e capas de 
penas de pássaros, e outras obras de pena de seu uso, e sabem 
dar tinta de vermelho e amarelo as penas brancas; e também con
trafazem as penas dos papagaios com sangue de ras, arrancando
lhes as verdes, e fazem-lhes nascer outras, amarelas; fazem mais 
estes índios, os que sao principais, redes lavradas de lavores de 
esteiras, e de outros la~os, e urnas cordas tecidas, a que chamam 
mu~uranas, de algodáo, que tém o feitio dos cabos de cabresto 
que vem de Fez. 

Quando este gentio quer tomar muito peixe nos rios de água 
doce e nos esteiros de água salgada, os atravessam com urna tapa
gem de varas, e batem o peixe de cima para baixo; onde lhe 
lan~am muita soma de urnas ccrtas ervas pisadas, a que chamam 
timbó, com o que se embebeda o peixe de maneira que se vem 
acima da água como morto; onde tomam as maos muita soma 
dele. -. 

As mulheres déste gentío nao cozem, nem lavam; somente 
fiam algodao, de que nao fazem teias, como puderam, porque 
nao sabem tecer; fazem deste fiado as redes em que dormem, mas 
nao sao lavradas, e urnas fitas com passamanes e algumas mais 
largas, com que enastram os cabelos. As mulheres já de idade 
tem cuidado de fazerem a farinha de que se mantero, e de traze
rem a mandioca das ro~as as costas para a casa; e as que sao muito 
velhas tem cuidado de fazerem vasilhas de barro a mao como sao 
os potes e1n que fazem os vinhos, e fazem alguns tamanhos que 
levam tanto como urna pipa, em os quais e em outros, menores, 
fervem os vinhos que bebem; fazem mais estas velhas, panelas, 
púcaros e alguidares a seu uso, em que cozem a farinha, e outros 
cm que a deitam e em que comem, lavrados de tintas de cores; a 
qual lou~a cozem nu1na cova que fazem no chao; e p0em-lhe a 
lenha por cima; e tem e creem estas índias que se cozer esta lou~a 
outra pessoa, que nao seja a que a fez, que há de arrebentar no 
fogo; as quais velhas ajudam também a fazer a farinha que se faz 
no seu lan~o. As fe1neas <lestes gentíos sao muito afei~oadas a 
criar cachorros para os n1aridos levarem a ca~a, e quando elas vao 
fora levarn-nos as costas; as quais também folgam de criar gali
nhas e outros pássaros e1n suas casas. As quais, quando com seu 
costume, alimpam-se com um bordao que tem sempre junto de 
si, que levam na inao quando vao fora de casa; e nao se pejam de 
se alimparcm ~iante de gente, nem de as verem comer piolho, o 
que fazem quando se catam nas cabe~as urnas as, outras; e como 
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os encontra a que os busca, os dá a que os trazia na cabe~a, que 
logo os trinca entre os dentes, o que nao fazem para come-los~ 
mas em vingan~a de as morderem. 

' C A P I T U L O CLX 

Que trata de algumas habilidades e costu
mes dos tupinambás. 

Sao os tupinambás grandes flecheiros, assim para as aves como 
para a ca~a dos porcos, veados e outras alimárias, e há muitos 
que matam no mar e nos rios de água doc:e o peixe a flecha; e 
desta maneira matam mais peixe que outros a linha; os quais nao 
arreceiam arremeter grandes cobras, que matam, e a lagartos que 
andam na água, tamanhos como eles, que tomara vivos a bra~os. 

Costumam mais estes indios, quando vem de ca91r ou pescar, 
partirem sempre do que trazem com o principal da casa .em que 
vivero, e o mais entregara a suas mulheres, ou a quem tero o 
cuidado de os agasalhar no seu lan~o. 

'rem estes índios mais que sao homens enxutos, mui ligeiros 
para saltar e trepar, grandes corredores e extremados marinheiros, 
como os metem nos barcos e navios, onde com todo o tempo nin
guém toma as velas como eles; e sao grandes remadores, assim nas 
suas canoas, que fazem de um só pau, que remam em pé vinte 
e trinta índios, como que as fazem voar; sao também muito enge
nhosos para tomarem quanto lhes ensinam os brancos, como nao 
{or coisa de conta, nem de sentido, porque sao para isso muito 
bárbaros; mas para carpinteiros de machado, serradores, oleiroS) 
carreiros e para todos os ofícios de engenhos de a~c.ar, tem grande 
destino, para saberem logo estes ofícios; e para criarem vacas 

tero grande mao e cuidado. Tem estes tupinambás urna condi
~ao muito boa para frades franciscanos, porque o seu fato, e 
quanto tem, é comum a todos os da sua casa que querem. usar 
dele; assim das ferra1nentas, que é o que mais estimam, como 
das suas roupas, se as tero, e do seu mantimento; os quais, quando 
estao comendo, pode comer com eles quem quiser, ainda que seja 
contrário, sem lho impedirem nem fazerem por isso carranca. 

Também as mo~as <leste gentío que se criam e doutrinam 
coro as mulheres portuguesas, tomam muito bem o cozer e lavrar, 
e fazem todas as obras de agulha que lhes ensinam, para o que 
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tem muita habilidade, e para fazerem coisas doces, e fazem-se 
extremadas cozinheiras; mas sao muito namoradas e amigas de 
terem amores com os homens brancos. 

Sao os tupinambás grandes nadadores e mergulhadores, e 
quando lhes releva, nadam tres e quatro léguas; e sao tais que, 
se de noite nao tem com que pescar, se deitam na água e como 
sentem o peixe consigo, o tomam as maos de mergulho; e da 
mesma maneira tiram polvos e lagostins das concavidades do fun
do do mar, ao longo da costa. 

' C A P 1 T U L O CLXI 

Que trata dos feiticeiros e dos que comem 
terra para se matarem. 

.. 
-

Entre este gentio tupinambá há grandes feiticeiros, que tem 
este nome entre eles, por lhes meterem em cabe~a mil mentiras; 
os quais feiticeiros vivem em casa apartada cada um por si, a 
qual é muito escura e tem a porta muito pequena, pela qual nao 
ousa ninguém entrar em sua casa, nem de lhe tocar em coisa dela; 
os quais, pela maior parte, nao sabem nada, e para se fazerem 
estimar e temer tomam este ofício, por entenderem com quanta 
facilidade se mete em cabe<;a a esta gente qualquer coisa; mas há 
alguns que falam com os diabos, que os espancam muitas vezes, 
os quais os fazem muitas vezes ficar em falta com. o que dizem; 
pelo que nao sao tao cridos dos índios, como temidos. A estes 
feiticeiros chamam os tupinambás pajés; os quais se escandali
zam de algum índio por lhe nao dar sua filha ou outra coisa que 
lhe pedem, e lhe dizem: "Vai, que hás de morrer", aoque chamam 
"lan<;ar a morte"; e sao tao bárbaros que se vao deitar nas redes 
pasmados, sem quererem comer; e de pasmo se deixam morrer, 
sem haver quem lhes possa tirar da cabe<;a que podem escapar do 
mandado dos feiticeiros, aos quais dao alguns índios suas filhas 
por mulheres, com medo deles, por se assegurarem suas vidas. 
Muitas vezes acontece aparecer o diabo a este gentío, em lugares 
escuros, e os espanca de que correm de pasmo; mas a outros nao 
faz mal, e lhes dá novas de cois_as sabidas. 

Tem c~te gentío outra barbaría muito grande, que se tomam 
qualquer desgósto, se anojam de maneita que determinara de 
morrer; e póem-se a comer terra, cada dia urna pouca, até que 
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vem a definhar e inchar do rosto e olhos, e morrer disso, sem lhe 
ninguém poder valer, .nem des~iar de se quererem matar; o que 
afirmam que lhes ens1nou o d1abo, e que lhes aparece, como se 
determinam a comer a terra. 

' C A P 1 T U L O CLXll 

Que trata das saudades dos tupinambás, e 
como choram e cantam. 

Costumam os tupinambás que vindo qualquer deles de fora, 
em entrando pela porta, se vai logo deitar na sua rede, ao qual 
se vai logo urna velha ou velhas, e pé5em-se em cócaras <liante 
dele a chorá-lo em altas vozes; no qual pranto lhe dizem as sau
dades que dele tinham, com sua ausencia, os trabalhos que uns 
e outros passaram; a que os machos lhes respondem chorando em 
altas vozes, e sem pronunciarem nada, até que se enfadam, e man
dara as velhas que se calero, ao que estas obedece~; e se o cho-, 
rado vero de longe, o vem chorar desta maneira todas as femeas 
mulheres daquela casa, e as parentas que vivem nas outras, e 
como acabam de chorar, lhe dao as boas·vindas e trazem-lhe de 
comer, em um alguidar, peixe, carne e farinha, tuda junto posto 
no chao, o que ele assim deitado come; e como acaba de comer 
lhe vem dar as boas-vindas todos os da aldeia um e um, e lhe 
perguntam como lhe foi pelas partes por onde andou; e quando 
algum principal vem de fora, ainda que seja da sua ro~a, o vem 
chorar tudas as mulheres de sua casa, urna e urna, ou duas em 
duas, e lhe trazem presentes para comer, fazendo-lhe as cerimó
nias acima di tas. 

Quando morre algum índio, a mulher, mae e parentas o 
choram com um tom mui lastimoso, o que fazem muitos dias; no 
qual choro dizem muitas lástimas, e magoam a quem as entende 
bem; mas os machos nao choram, nem se costuma entre eles 
chorar por ninguém que lhes morra. 

Os tupinambás se prezam de grandes músicos, e, ao seu modo, 
cantam com sofrível tom, os quais tem boas vozes; mas todos 
cantam por um tom, e os músicos fazem motes de improviso, e 
suas voltas, que acabam no consoante do mote; um só diz a can
tiga, e os outros respondem com o fim do mote, os quais cantam 
e bailam juntamente numa roda, na qual um tange um tamboril, 
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em que nao dobra as pancadas; outros trazen1 um maracá na mao, 
que é um caba~o, com urnas pedrinhas dentro, com seu cabo por 
onde pegam; e nos seus bailes nao fazem mais mudan~as, nem 
mais continencias que bater no chao com um só pé ao som do 
tamboril; e assim andam todos juntos a roda, e entram pel~s 
casas uns dos outros; onde tem prestes vinho, com que os convi
dar; e as vezes anda um par de mo\as can~ando entre e~es, entr~ 
as quais há também mui grandes músicas, e por 1sso mu1 
estimadas. 

Entre este gentio sao os músicos mui estimados, e por onde 
quer que váo, sao bem agasalhados, e muitos atravessaram já o 
sertao por entre seus contrários, sem lhes fazerem mal. 

I 

C A P 1 T U L O CLXIII 

Que trata como os tupinambás agasalham 
os hóspedes. 

Quando entra algum hóspede em casa dos tupinambás, logo 
o dono do lan~o da casa, onde ele chega, lhe dá a sua rede e a 
mulher lhe poe de comer <liante, sem ll:ie perguntarem quem é, 
nem de onde vem, nem o que quer; e como o hóspede come, lhe 
perguntam pela sua língua: "Vieste já ?" e ele responde '.'Sim"; 
as quais boas-vindas lhe vem dar todo~ os que o querern fazer, e 
depois disso praticam muito devagar. ~ quando algum hóspe~e 
cstrangeiro entra em alguma destas alde1as, vem pregando, e a.ss1i;i 
anda correndo toda a aldeia até quando dá com a casa do pnnc~
pal, e sem falar a ninguém deita-se numa qualqucr que acha ma1s 
a n1ao, onde lhe poe1n logo de comer, e como acaba de comer, lhe 
manda o principal armar urna rede junto da porta do seu lan~o 
de urna banda, e ele arma a sua da outra banda, ficando a porta 
no meio para caminho de quem quiser entrar, e assim os da 
aldeia lhe vem dar as boas·vindas, como acima está declarado; e 
neste lugar se p5e a praticar o principal com ~ h?spede muí.to 
devagar, em redor dos quais se vem assentar os 1nd1os da alde1a, 
que querem ouvir novas, onde ni~gu~m nao responde, nem per
gunta coisa alguma, até que o pnnopal acabe de falar, e ~orno 
dá fim as práticas. lhe diz que descanse de seu vagar; e depo1s, se 
o principal despede do hóspede, vem outros falar com ele, para 
saberem novas daquelas partes de onde o hóspede vem; e ao outro 
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dia se ajunta este principal em outra casa, onde se ajuntam os 
anciaos da aldeia, e praticam sobre a vinda do índio estrangeiro, 
e sobre as coisas que contou de onde vinha; e lan~am suas contas 
se vem de bom título ou nao; e se é seu contrário, de maravilha 
escapa que nao o matem, e lhe fac;am seu ofício com muita festa 
e regozijo; ao qual hóspede chorara as velhas também antes que 
coma, como atrás fica declarado. 

' C A P 1 T U L O CLXIV 

Que trata do uso que os tupinambás tem 
em seus conselhos e das cerim6nias que neles 
usam. 

Quando o principal da aldeia quer praticar algum negócio 
de importancia, manda recado aos índios de mais conta, os quais 
se ajuntam no meio do terreiro da aldeia, onde em estacas que 
tem para isso metidas no chao, armam suas redes de redor da do 
principal, onde também se chegam os que querem ouvir estas 
práticas, porque entre eles nao há segredo; os quais se assentam 
todos em cócaras, e como tudo está quieto, propoe o principal 
sua prática, a que todos estao muito atentos; e como acaba sua 
ora~ao, respondem os mais antigos cada um por si; e quando um 
fala, calam-se todos os outros, até que vem a concluir no que 
hao de fazer; sobre o que tem suas altera~oes, muitas vezes. E 
alguns dos principais que estao neste conselho, levam algumas 
cangoeiras de fumo, de que bebem; o que come~a de fazer o prin
cipal primeiro; e para isso leva um mo~o, que lhe dá a can
goeira acesa, e como lhe toma a salva, manda a cangoeira a outro 
que nao a tem, e assim se revezara todos os que nao a tero, com 
ela; o que estes índios fazem por autoridade, como os da india 
comem o bétele, em semelhantes ajuntamentos; o que também 
fazem muitos homens brancos, e todos os mamelucos; porque 
tomam este fumo por mantenc;a, e nao podem andar sem ele na 
boca, aos quais <lana o bafo e os den tes, e lhes faz mui ruins 
cores. Esta cangoeira de fumo é um canudo que se faz de urna 
folha de palma seca, e tem dentro tres e quatro folhas secas de 
erva-santa, a que os índios chamam petume, a qua! cangoeira 
atam pela banda mais apertada com o fio, onde estao as folhas 
de petume, e acendem esta cangoeira pela parte das folhas de 
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petume, e como tem brasa, a metem na bóca, e sorv~m para 
dentro o fumo, que logo lhe entra pelas cachage?s, ~u.1 grosso, 
e pelas goelas, e sai-lhe pelas ventas fora con;i muita funa: como 
nao podem sofrer este fumo, tiram a cangoeira fora da boca. 

' C A P 1 T U L O CLXV 

Que trata de como se este gentío cura em 

suas enf ermidades. 

Sao os tupinambás muí sujeitos a doen~a_ das bo_ubas, que se 
pegam uns aos outros mormente enquanto sao meninos, porque 
se nao guardam de nada; e tem para si que_ as hao. de ter tard: 
ou cedo, e que o bom é terem-nas enquanto sao meninos, os qua1s 
nao fazem outro remédio senao faze-las secar, quande lhe saem 
para fora, o que fazem com as tingirem com jenipapo; e quando 
isto nao basta, curam~Ihes estas bostelas dac; boubas coro a folha 
de caraoba, de cuja virtude ternos já feíto men~ao, e como se estas 
bostelas secam, tem para si que está.o saos <leste mau humor, e 
na verdade nao tem dores nas juntas como se elas secam. Em 
alguns tempos e lugares, mais que outroS', sao estes indios doentes 
de ter~ás e quartás, que lhes nascem de andar pela calma, sem 
nada na cabe~a, e de quando estáo mais suados s~ banharem 
com água fria, metendo-se nos rios e nas fontes, mu1tas v:zes ao 
dia pelo tempo da calma; ou quando trabalham, que estao ca_!l
sados e suados; as quais febres nao fazem nenh':1ma cura s~na_o 
comendo uns ming.aus, que sao uns caldos de fannha de can.roa, 
como já fica dito, que sao mu~to leves e s~d~os; e untam-se com 
água do jenipapo, como que ficam todos untos de preto, aoque 
tem grande devo~ao. 

Curam estes indios algumas apostemas e bexigas com_ sumo de 
ervas de virtude, que há entre eles, com que fazem mu1tas curas 
muito notáveis, como já fica <lito atrás; e quan?o se sei:item carre
gados da cabe~a, sarjam nas fontes, e aos meninos sarJam-nos na 
pernas, quando tem febre, mas em seco; o que faze~ as velhas 
com um dente de cotia muito agudo, que tem para isso. 

Curam as grandes feridas e flechadas com urnas ervas, q~e 
chamam cabureíba, que é milagrosa, e com outra_s ervas, de cujas 
virtudes fica dito atrás no seu título; com as qua1s curam o cano, 
que se lhes enc;he muitas vezes de cancer; e as flechadas pene-
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trantes e outras feridas, de que se veem em perigo, curam por 
um estranho modo, fazendo em cima do fogo um leito de varas 
largas urnas das outras, sobre as quais deitam os feridos, coro 
as feridas boca abaixo em cima <leste fogo, pelas quais com a 
quentura se lhes sai todo o sangue que tem dentro e ~ umidade; 
e ficam as feridas sem nenhuma umidade; as quais depois curam 
coro óleo e o bálsamo, ou ervas, de que já fizemos men~ao, co~ 
o que tem saúde poucos días; e nao há entre este gentio médicos 
assinalados, mas sao-no muito bons os recochilhados. Destes in
dios andarem sempre nus, e das fregueirices que fazem dormindo 
no chao, sao muitas vezes doentes de corrimentos, a que eles cha
mam caruaras, de que lhes doem as juntas; das quais sao os fei
ticeiros grandes médicos, chupando-lhes coro a boca o lugar onde 
!hes dói, onde as vezes !hes metem ·os den tes, e tirara da boca al
gum peda~o de ferro, ou outra coisa, que lhes metem na cabe~a 
tirar daquele lugar onde chupavé!Jil, e que quando !hes doía !hes 
saíra fora, onde lhes tingem coro jenipapo, coro que dizem que 
se acha logo bom. 

' C A P 1 T U L O CLXVI 

Que trata do grande conhecimento que os 
tupinambás tem da terra. 

Tem os tupinambás grande conhecimento da terra por onde 
andam, pondo o rosto no sol, por onde se governam; com o que 
atinam grandes caminhos pelo deserto, por onde nunca andaram; 
como se verá pelo que aconteceu já na Bahia, de onde mandaram 
dois índios <lestes tupinambás degredados pela justi~a por seus 
delitos, para Rio de J aneiro, onde foram levados por mar; os qua is 
se vieram de lá, cada um por sua vez, fugidos, afastando-se sem
pre do povoado, por nao ser sentidos por seus contrários; e vi
nham sempre caminhando pelos matos; e desta maneira atina
ram com a Babia, e chegaram a sua aldeia, de onde eram naturais 
a salvamento, sendo caminho mais de trezentas léguas. 

Costuma este gentio, quando anda pelo mato sem saber novas 
do lugar povoado, deitar-se no chao, e cheirar o ar, para ver se 
lhe cheira a fogo, o qual conhecem pelo faro a mais de meia légua, 
segundo a informa~ao de quem com eles trata mui familiarmente; 
e como lhe cheira a fogo, se sobem as mais altas árvores que 
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acham, em busca de fumo, o que alean~ com a vista de mui 
longe, o qual vao seguindo, se lhes vem bem ir aonde ele está; 
e se lhes convém desviar-se dele, o fazem antes que sejam sen
tidos; e por os tupinambás terem este conhecimento da terra e 
do fogo, se faz muita conta déles, quando se oferece irem os por
tugueses a guerra a qualquer parte, onde os tupinambás vao sem
pre adiante, correndo a terra por serem de recado, e mostrando 
a mais gente o caminho por ond:e hao de caminhar, e o lugar 
onde se hao de aposentar cada noite. 

' C A P 1 T U L O CLXVII 

Que trata de como os tupinambás se af>er· 
cebem -para irem a guerra. -

Como os tupinambás sao muito belicosos, todos os seus 
fundamentos sao como farao guerra aos seus contrários; para o 
que se ajuntam no terreiro da sua aldeia as pessoas mais princi
pais, e fazem seus conselhos, como fica ~eclarado; onde assentam 
a que parte hao de ir dar a dita guerra, e em que tempo; para o 
que se notifica a todos que se fa~am prestes de arcos e flechas, e 
alguns paveses, que fazem de um pau mole e muito leve, e as 
mulheres entendem em lhes fazerem a farinha que hao de levar, 
a que chamam de guerra; porque dura muito, para se fazer a dita 
guerra, de onde tomou o nome; e como todos estao prestes de 
s':1as armas e mantimentos, as noites antes da partida anda o prin
cipal pregando ao redor das casas, e nessa prega~ao lhes diz onde 
váo, e a obriga~ao que tem de ir tomar vingan~a de seus contrá
rios,. pondo-lhes diante a obriga~ao que tem para o fazerem e para 
peleJarem valorosamente; prometendo-lhes vitória contra seus i'li
migos, sem nenhum perigo da sua parte, de que ficará deles 
memória para os que após eles vierem cantar em seus louvores; 
e que pela manha comecem de caminhar. E em amanhecendo, 
depois de aln1o~arem, toma cada um seu quinhao de farinha as 
costas, e a rede em que há de dormir, seu paves e arco e flechas 
na mao, e outros levam além disto urna espada de pau a tiracolo. 
Os roncadores levam tamboril, outros levam buzinas, que vao 
tangendo pelo caminho, com que fazem grande estrondo, como 
chegam a vista dos contrários. .E os principais deste gentio levam 
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consigo as mulheres carregadas de mantimentos, e eles nao levam 
mais que a sua rede e armas as costas, e arco e flechas na mao. E 
antes que se abalem, faz o principal capitao da dianteira, que 
eles tem por grande honra, o qual vai mostrando o caminho e o 
lugar onde hao de dormir cada noite. E a ordenan~a com que 
se póe a caminho, é um <liante do outro, porque nao sabem andar 
de outra maneira; e como saem fora dos seus limites, e entram 
pela terra dos contrários, levam ordinariamente suas espias 
adiante que sao sempre mancebos muito ligeiros, que sabem 
muito bem este ofício; e com muito cuidado, os quais nao cami
nham cada dia mais de légua e meia até duas léguas, que é o que 
se pode andar até as nove horas do dia, que o tempo em que apo
sentam seu arraial, o que fazem perto dágua, fazendo suas chou
panas, a que cllamam tejupares, as quais fazem arruadas, deixando 
um caminho pelo meio delas; e desta maneira vao fazendo suas 
jornadas, fazendo fogos nos tajupares. 

' C A P 1 T U L O CLXVIII 

Que trata de como os tupinambás dáo em 
seus contrários. 

Tanto que os tupinambás chegam duas jornadas da aldeia de 
seus contrários nao fazem fogo de dia, por nao serem sentidos 
deles pelos fumos que se vem de longe; e ordenam-se de maneira 
que possam dar nos contrários de madrugada, e em conjun~ao de 
lua cheia para .andaren1 a derradeira jornada de noite pelo luar, 
e tomarem seus contrários desapercebidos e descuidados; e em 
chegando a aldeia dao todos juntos tamanho urro, gritando, que 
fazem com isso e coro suas buzinas e tamboris grande espanto; e 
desta maneira dao o seu salto nos contrários; e do primeiro 
encontro nao perdoam a grande nem a pequeno, para o que váo 
apercebidos de uns pausa fei~ao de arrochos, com urna quina por 
urna ponta, com o que da primeira pancada que dáo na cabe~a 
ao contrário, lha fazem em peda~os. E há alguns destes bárbaros 
tao carniceiros que cortam aos vencidos, depois de mortos, suas 
naturas, assim aos machos como as femeas, as quais levam para 
darem a suas mulheres que as guardam depois de mirradas no 
fogo, para nas suas festas as darem de comer aos n1aridos por reli
quias, o que lhes dura muito tempo; e Ievam os contrários que nao 
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mataram na briga, cativos, para depois os matarem em terreiro 
com as festas costumadas. 

No despojo desta guerra nao tem o principal coisa certa, e 
cada um leva o que pode apanhar, e quando os vencedores se 
recolhem, poem fogo as casas da aldeia em que deram, que sao 
cobertas de palmas até o chao. E recolhem-se logo andando todo 
o que lhes resta do día, e toda a noite pelo luar com o passo mais 
apressado, trazendo suas espias detrás, por se arrecearem de se 
ajuntarem muitos do contrário, e virem tomar vingan~a do acon
tecido a seus vizinhos, como cada dia lhes acontece. E sendo 
caso que os tupinambás achem seus contrários apercebidos com a 
sua cerca feita, e eles se atrevem a os cercar, fazem-lhes por de 
redor. outra contracerca de rama e espinhos inuito liada com 
madeira que metem no chao, a que chamam cai~á, pela qual 
enquanto verde nao há coisa que os rompa, e ficam com ela segu
ros das flechas dos contrários, a qual cai~á fazem bem chegada a 
cerca dos contrários, e de noite falam mil roncarías, e jogam as 
pulhas de parte a parte, até que os tupinambás abalroam a cerca 
ou levanta.ro cerco, se se nao atrevem com ele, ou por lhes faltar 
o mantimento. 

' 1 
C A P I T U L O CLXIX 

Que trata de como os contrários dos tupi
nambás diío sobre eles quando se recolhem. 

Acontece muitas vezes aos tupinambás, quando se vém reco
lhendo para suas casas, dos assaltos que deram em seus contrários, 
ajuntar-se grande soma deles, e virem-lhes no alcance até lhes nao 
poderem fugir; e ser-lhes necessário esperá-los, o que fazem ao 
longo da água, onde se fortificam fazendo sua cerca de cait;á; o 
que fazem com muita pressa para dormirem ali seguros de seus 
contrários, mas com boa vigía; onde muitas vezes sao cercados e 
apertados dos contrários; mas os cercados véem por detrás desta 
cerca a quem está de fora, para empregarem todas as suas flechas 
a vontade, e os de fora nao veem quem lhes atira; e se nao vém 
apercebidos para os abalroarem, ou de mantimentos, para conti
nuarem com o cerco, se tornam a recolher, por nao poderem 
abalroar aos tupinambás como queriam. 
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E estes assaltos, que os tupinambás vao dar aos tupinaés e 
outros contrários seus, lhes acontece também a eles por muitas 
vezes, do que ficam muito maltratados, se nao sao avisados pri
meiro, e apercebidos; mas as_ mais da vezes eles sao os que ofen
dem a seus inimigos, e sao mais prevenidos quando véem nestas 
afrontas de mandar pedir socorro a seus vizinhos, e lho véem logo 
dar com muita presteza. 

Quando os tupinambás estao cercados de seus contrários, as 
pessoas de mais autoridade dent~e eles lhes andam pr~gando de 
noite para que se esforcem e pele1em como bons cavaleiros, e que 
nao temam seus contrários, porque muito depressa se verao vin
gados deles porque lhes nao tardará o socorro muito; e as mesmas 
prega~oes costumam fazer quando eles tém cercado seus contrá
rios, e os querem abalroar; e antes que deem o assalto, estando 
juntos todos a noite atrás, passeia o principal de redor dos seus, 
e lhes diz em altas vozes o que hao de fazer, e os avisa para que se 
apercebam, e estejam alerta; e as mesmas prega~5es lhes faz, 
quando andam fazendo as cercas de cai~á, para que se animero, 
e fa~am aquela obra com muita pressa; e quando os tupinambás 
pelejam no campo, andam saltando de urna banda para outra, 
sem estarem nunca quedos, assobiando, dando com a mao no 
peito, guardando-se das flechas que lhes lan~am seus contrários, 
e lant;ando-lhes as suas com muita fúria. 

, 
C A P 1 T U L O CLXX 

Em que se declara que o tupinambá que ma-. 
tou o contrário, toma logo nome, e as cen.-
m0nias q}te nis so f azem. 

Costuma-se, entre os tupinambás, que todo aquele que mata 
contrário, toma logo nome entre si, mas nao o diz sen~o a seu 
tempo, que manda fazer grandes vinhos; e con10 estao para se 
poderem beber, tingem-se a véspera a tarde de jenipapo, e come
~am a tarde a cantar, e toda a noite, e depois que tem cantado 
um grande pedac;o, anda toda a gente da aldeia rogando ao ma
tador, que diga o nome que tomou, ao que se faz de rogar, e, 
tanto que o diz, se ordenam novas cantigas, fundadas sobre a 
morte daquele que morreu, e em louvores clo que .matou, o qual, 
como se acabam aquelas festas e vinhos, se recolhc para a sua 
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re~e, como anojado, por certos días, e nao come neles certas 
co1sas, que tem por agouro se as comer dentro daquele tempo. 

Todo tupina1nbá qu~ matou na guerra ou em outra qual
quer parte algum contráno, tanto que vem para casa, e é notório 
aos moradores dela da tal morte do contrário, costumam, em 0 
matador entrando em casa, arremessarem-se todos ao seu Ian~o e 
t~marem-lhe a~ a~mas e todas as suas alfaias de seu uso, ao que ele 
nao há de resistir por nenhum caso, e há de deixar levar tudo 
sem falar palavras; e como o matador faz estas festas deixa cres
c~r o cabelo por dó alguns dias, e como é grande, ordena outros 
v~nhos para tirar o dó; ao que faz nas vésperas cantadas, e ao 
dia que se hao de beber os vinhos se tosquia o matador e tira o 
d.ó; tornando-se a encher e tingir de jenipapo, o qual também se 
nsca en: algumas parte~ do corpo com o dente de cotia, em lavo
res; e dao po~ estas s~qadur~s urna tinta com que ficam vivas, e 
enq.uanto o riscado vive, o tem por grande bizarría; e há alguns 
ír~d1os,. que tomaram ta~tos n~mes, e se riscaram t~ntas vezes que 
nao tem parte onde nao este1a o corpo riscado. 

Costumam também as irmas dos matadores fazerem as mes
mas ceriI~o~ias que fizeram seus irmaos, tosquiando-se e tingin
do-se do _Jen1papo, e dando alguns riscos em si; e fazem o mesmo 
pelos pnmos a que também chamam irmaos, e fazem também 
suas fest~s com seus vinhos, como eles; e para se nao sentir a 
dor do nscar, se lavam primeiro muito espa~o com água muito 
quente, ~om 9ue lhes en:esa a carne e nao sentem as sarjaduras; 
mas multos f1cam dela tao maltratados que se póem em perigo 
de morte. 

' CAPITULO CLXXI 

Que trata do tratamento que os tupinambá5 
fazem a.os que cativam, e a mulher que lhes 
diío. 

Os contrários que os tupinambás cativam na guerra, ou de 
outra qualquer maneira, metem-nos em prisóes, as quais sao cordas 
de algodao grossas, que para isso tém mui lou~as, a que chamam 
mu<;uranas, as quais sao tecidas como os cabos dos cabrestos de 
A!rica; : com elas os atam pela cinta e pdo pesco<;o, onde Ihes 
dao multo bem de comer, e lhes fazem bom tratamento, até engor-

,, 
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darem, e estao estes cativos para se po<lerem comer, que é o fim 
para que os engordam; e como os tupinambás tém éstes contrários 
quietos e bem seguros nas prisóes, dao a cada um por mulher a 
mais formosa mO\a que há na sua casa, com quem se ele agasalha, 
todas as vezes que quer, a qual mo<;a tem cuidado de o servir, e de 
lhe dar o necessário para comer e beber, com o que cevan1 cada 
hora, e lhe fazem muitos regalos. E se esta mo~a ernprenha do 
que está preso, como acontece muitas vezes, con10 pare, cria a 
crian\a até idade que se pode comer, que a oferece para isso ao 
parente mais chegado, que lho agradece muito, o ctual lhe quebra 
a cabe<;a em terreiro com as cerimónias que se adiante seguem, 
onde toma o nome; e como a crian<;a é morta, a comem assada 
coro grande festa, e a mae é a primeira que come desta carne, o 
que tem por grande honra, pelo que de maravilha escapa ne
nhuma crian~a que nasce <lestes ajuntamentos, que nao matem; e 
a mae que nao come seu próprio filho, a que estes índios chamam 

_ cu!_lhambira, que quer dizer filho do contrário, tem-na em ruim 
conta, e em pior, se o nao entregam seus irmaos ou parentes com 
muito contentamento. IVIas também há algumas, que tomaram 
tamanho amor aos cativos que as tomaram por mulheres, que lhes 
deram muito jeito para se acolherem e fugiren1 <las pris5es. que 
eles cortam com alguma ferramenta, que elas as escondidas lhes 
deram, e lhes foram pór no mato, antes de fugir, mantiI]lentos 
para o caminho; e estas tais criaram seus· filhos com muito amor, 
e nao os entregaram a seus parentes para os matarem, antes os 
guardaram e defenderam deles até serem n1o~os grandes, que como 
chegam a essa idade logo escapam da fúria dos seus contrários. 
Muitas vezes deixam os tupinambás de matar alguns contrários 
que cativaram por serem mo~os, e se quererern servir deles, aos 
quais criam e fazem tao bom tratamento que andam de maneira 
que podem fugir, o que eles nao fazem por estarem a sua vontade; 
mas depois que este gentio teve comércio com os portugueses, 
folgam de terem escravos para lhos venderem; e, as vezes, depois 
de os criarem, os matam por fazerem urna festa destas. 
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I 

C A P 1 T U L O CLXXII 

Que trata da festa e aparato· que os tupi
nambás fazem para matarem em terreiro 
seus contrários. 

Como os tupinambás veem que os contrários que tem cativos 
estao já bons para matar, ordenam de fazer grandes festas a cada 
um, para as quais há grandes ajuntamentos de parentes e amigos, 
que para isso sao chamados de trinta e quarenta léguas, para a 
vinda dos quais fazem grandes vinhos, que bebem com grandes 
festas; mas fazem-na muito maiores para o · dia do sacrifício do 
que há de padecer, com grandes cantares, e a véspera em todo 
dia cantam e bailam, e ao dia se bebem muitos vinhos pela manha, 
com motes que dizem sobre a cabe~a do que há de padecer, que 
também bebe coro eles. E os que cantam suas cantigas vitupe
rando o que há de padecer e exal~ando o matador, dizendo suas 
proezas e louvores; e ~ntes que bebam os vinhos untam o cativo 
todo com mel de abelhas, e por cima desse mel o empenam todo 
com penas de cores, e pintam-no a lugares de jenipapo, e os pés 
com urna tinta vermelha, e metem-lhe urna espada <le pau nas 
maos para que se defenda de quem o quer matar com ela, como 
puder; e como estes cativos veem chegada a hora em que hao de 
padecer, come~am a pregar e dizer grandes louvores de sua pessoa, 
dizendo que já estao vingados de quem os há de matar, contando 
grandes fa~anhas suas e mortes que deram aos parentes do mata
dor, ao qual amea~am e a toda a gente da aldeia, dizendo que 
seus parentes os vingarao. E come~am a levar este preso a um 
terreiro fora da aldeia, que para esta execu~ao está preparado, 
e metem-no entre dois moir5es, que estao metidos no chao, afas
tados um do outro por vinte palmos, pouco mais ou menos, os 
quais estao furados, e por cada furo metem as pontas das cordas 
com que o contrário vem preso, onde fica preso como touro de 
cordas, onde lhe as velhas dizem que se farte de ver o sol, pois 
tem o fim tao che~ado; ao que o cativo responde com grande 
coragem, que pois ele tem vingan~a da sua morte tao certa, que 
aceita o morrer com muito esfor~o. E antes de lhe chegar a exe
cu~ao, contemos como se prepara o matador. 

llJ 

,, 
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I 

C A P 1 T U L O CLXXIII 

Que trata de como se enfeita e aparata o 
matador. 

Costumam os tupinambás, primeiro que o matador saia do 
terreiro, enfeitá-lo muito bem, pintá-lo com Iavóres de jenipapo 
todo o corpo, e poem-lhe na cabe~a .urna carapu~a de penas ama
relas e um diadema, manilhas· nos bra~os e pernas, das mesmas 
penas, grandes ramais de contas brancas sobra~adas, e seu rabo 
de penas de ema nas ancas e urna espada de pau de ambas as 
maos muito pesada, marchetada com continhas brancas de búzios, 
e pintada com cascas de ovos de cores, assentado tudo, em lavores 
ao seu modo, sobre cera, o que fica mui igualado e bem feíto; e 
no cabo desta espada tem grandes penachos de penas de pássa,ros 
feítas em molho e dependuradas da empunhadura, a que eles 
chamam embagadura; e como o matador está prestes para receber 
esta honra, que entre o gentío é a maior que pode ser, ajuntam-se 
seus parentes e amigos e vao-no buscar a sua casa; de onde o vem 
acompanhando com grandes cantares e tangeres dos seus búzios, 
gaitas e tambores, chamando-lhe bem-aventurado, pois chegou a 
ganhar tamanha honra, como é vingar a morte de seus antepas
sados, e de seus irmaos e parentes; e com este estrondo entra no 
terreiro da execu~ao, onde está o que há de padecer, que o está 
esperando com grande coragem com urna espada de pau na mao, 
<liante de quem chega o matador, e lhe dizque se defenda, porque 
vem para o matar, a quem responde o preso com mil roncarias; 
mas o solto remete a ele com a sua espada de ambas as maos, da 
qua! se quer desviar o preso para alguma banda, mas os que tem 
cuidado das cordas puxam por elas de fei~ao que o fazem esperar 
a pancada; e acontece muitas vezes que o preso, primeiro que 
n1orra, chega com a sua espada ao matador que o trata muito 
mal, sem embargo de lhe nao deixarem as cordas chegar a ele; por 
mais que o pobre trabalhe, nao lhe aproveita, porque tudo é 
dilatar a vida mais dois credos, onde a rende nas maos do seu 
inimigo, que lhe faz a cabe~a em peda~os com sua espada; e 
como se acaba esta execu~ao, tiram-no das cordas e levam-no 
para onde se costuma repartir esta carne; e acabado o matador 
de executar sua ira no cativo, toma logo entre si algum nome, o 
qual declara depois com as cerimónias que ficam ditas atrás; e 
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vai-se do terreiro recolher para o seu lanc;o, onde tira as armas e 
petrechos com que se enfeitou; e a mesma honra ficam recebendo 
aqueles que primeiro pegaram dos cativos na guerra, do que 
toman1 tarnbém novo nome, coro as mesmas festas e cerimonias ~ / 
que já ficam ditas; o que se nao faz con1 menos alvoro~o que aos 
próprios matadores. 

' CAP 1 TUL O CLXXIV 

Em que se declara o que os tupinanibás 
fazem do contrário que mataram. 

Acabado de morrer este preso, o espedac;am logo os velhos da 
aldeia, e tiram-lhe as tripas e fressura, que mal .._lavadas, cozem 
e assam para comer; e reparte-se a carne por todas.._as casas da 
aldeia e pelos hóspedes que vieram de fora para ver estas festas 
e matan~as, a qual carne se coze logo para se comer nos 1nesmos 
dias de festas, e outra assam muito afastada do fogo de maneira 
que fica muito mirrada, a que este gentío chama moquém, a qual 
se nao come por mantimento, senao por vingan~a; e os homens 
mancebos e mulheres moc;as provam-na sorr1ente, e os velhos e 
velhas sao os que se n1etern nesta carnic;a muito, e guardam 
alguma da assada do moq uém por relíquias, para com ela de 
novo tornarem a fazer festas, se se nao oferecer tao cedo mataretn 
outro contrário. E os hóspedes que vieram de fora a ver esta 
festa levam o seu quinhao de carne que lhe derarn do morto, 
assada do moq uém para as su as aldeias, onde como chegam fazen1 
grandes vinhos para, com grandes festas, segundo sua gentilidade, 
os beberen1 sobre esta carne humana que levam, a qual repartem 
por todos da aldeia, para a provarem, e se alegrarem em vingan~a 
de seu contrário que padeceu, como fica dito. -

Acontece muitas vezes cativar um tupinan1bá a um contrário 
na guerra, onde o nao quis matar para o trazer cativo para a sua 
aldeia, onde o faz engordar coro as cerimónias já declaradas para 
o deixar matar a seu filho quando é mo<;o e nao tem idade para 
ir a guerra, o qual mata em ter.reiro, como fica <lito, com as mes
mas cerimónias; mas atam as máos ao que há de padecer, para 
com isso o filho tomar nome novo e ficar armado cavaleiro, e 
mui estimado de todos. E se este mo<;o matador, ou outro algum, 
se nao quer riscar quando toma novo nome, cbntentam-se com se 
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tingir de jenipapo, e deixar crescer o cabelo e tosquiá-lo, co1n as 
cerimónias atrás declaradas; e os que se riscam quando ton1am 
nome novo, a cada nome que tomam fazem sua fei~ao de lavor, 
~ara eles é grande bizarria, para que se veja quantos nomes 

te1n. 

' C A P I T U L O CLXXV 

Que trata das cerimonias que os tupinambás 
fazem quando · morre algum, e como os 
enterram. 

É costun1e entre os tupinambás que, quando morre qualquer 
deles, o levam a enterrar embrulhado na sua rede em que dormia, 
e o parente mais chegado lhe há de fazer a cova; e quando o 
levam a enterrar vao-no acompanhando mulher, filhas e parentes, 
se as tem, as quais vao pranteando até a cova, com os cabelos 
soltos sóbre o rosto, estao-no pranteando até que fica bem coberto 
de terra; de onde se tornam para sua casa, onde a viúva chora o 
marido por muitos dias; e se morrem as mulheres <lestes tupi
nambás, é costume que os maridos lhes fac;am a cova, e ajudem 
a levar as costas a defunta, e se nao tem já marido o .irmao ou 
parente mais chegado lhe faz a cova. 

E quando morre algum principal da aldeia em que vive, e 
depois de morto alguns dias, antes de o ente.rrarem fazem as ceri
monias seguintes. Primeiramente o unta1n com mel todo, e por 
cima do mel o empenarn com penas de pássaros de córes, e póem
lhe urna carapu~a de penas na cabec;a e todos os mais enfeites que 
eles costun1am trazer nas suas festas; e tern-lhe feito na mesma 
casa e lani;o onde ele vivia, urna cova muito funda e grande, com 
sua estacada por derredor, para que tenha a terra que nao caia 
sobre o defunto, e armam-lhe sua rede em baixo, de maneira 
que nao toque e morto no chao; na qual rede o metem assim 
enfeitado, e póem-Ihe junto da rede seu arco e flechas, e a sua 
espada, e o maracá com que costumava tanger, e fazem-lhe fogo 
ao longo da rede para se aquentar, e püem-lhe de comer num 
alguidar, e água num cabac;o, como galinha; e como esta mata
lotagem está feíta, e lhe poem também sua cangoeira de fumo 
na mao, lan\am-lhe 1nuita soma de madeira igual no andar da 
rede de maneira que nao toque no corpo, e sobre esta madeira 
1nuita so1na de terra, com ramas debaixo primeiro, para que nao 
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caia terra sobre o defundo; sobre a qual sepultura vive a mulher, 
como dantes. E quando morre algum mot;o, filho de algum prin
cipal, que nao tem muita idade, metem-no em có~oras, atados os 
joelhos com a barriga, em um pote em que ele caiba, e ente~m 
o pote na mesma casa debaixo do chao, onde o filho e o pai, se 
é morto, sao chorados muitos días. 

' e A p r T u L o CLXXVI 

Que trata do sucessor ao fnincipal que 
morreu, e das cerim.Onias que faz sua mulher, 
e as que se fazem por morte dela também. 

Costumam os tupinambás, quando morre ,.o principal da 
aldeia, elegerem entre si quem suced~ em s~u lugar, e se o defunto 
tem filho que lhe possa suceder, a ele aceitam por seu ~abe~a; e 
quando nao é para isso, ou o nao tem, aceitam um se~ irmao em 
seu lugar; e . nao os tendo que tenham partes para isso, elegem 
um paren te seu, se é capaz de . tal cargo, e tem as partes atrás 
declaradas. 

É costume entre as mulheres dos principais tupinambás, ou 
de outro qualquer índio, a mulh~r cortar os cabelos. por d~, e 
tingir-se toda de jenipapo. As qua1s chora~ seus mandos mu1tos 
días, e sao visitadas de suas parentas e amigas; e todas as vezes 
que o fazem, tornam com a viúva a prantear de novo o defunto, 
as quais deixam crescer o cabelo até que lhes. dá pelos olhos, e 
se nao casa com outro, logo faz sua festa com vinhos, e torna-se a 
tosquiar para tirar o dó, tinge-se de nóvo do jenipapo. 

Costumam os índios, quando lhes morrem as mulheres, dei
xarem crescer o cabelo, no que nao tém tempo certo, e tingem-se 
do jenipapo por dó; e quando se queren_i tosquiar, se tornam a 
tingir de preto a véspera da festa dos v1nhos, que fazem a seu 
modo, cantando toda a noite, para a qual se ajunta muita gente 
para estes cantares, e o viúvo tosquía-se a vé~pera, a tarde, e.ªº 
outro dia há grandes revoltas de cantar e bailar, e beber mu1to; 
e o que neste dia mais bebeu fez maior valentia, ainda que 
vomite e perca o juízo. Nestas festas se cantam as proezas do 
defunto ou defunta, e do que tira o dó, e o mesmo dó tomam 
os irmaos, filhos, pai e mae do defunto, e cada um por si faz sua 
festa, quando tira o dó apartado, ainda que o tragam por urna 
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mesma pessoa; mas este ·sentimento ~ouveram de ter os vivos dos 
mort~s, quando estavam doentes; mas sao tao desamoráveis os 
tupinambás que, quando algum está doente, e a doent;a é com
prida, logo aborrece a todos os seus, e curam dele muito pouco; 
e como o doente chega a estar mal, é logo julgado por morto; e 
nao trabalham os seus mais chegados por lhe dar a vida, antes o 
desamparam, dizendo que pois há de morrer, e nao tero remédio, 
que para que é dar-lhe de comer, nem curar dele; e tanto é isto 
assim que morrem muítos ao desamparo; e levam a enterrar outros 
ainda vivos, porque como chega a perder a fala dao-no logo por 
morto; e entre os portugueses aconteceu muitas· vezes fazerem 
trazer de junto da cova escravos seus para ·casa, por as mtilheres 
os julgarem por mortos, muitos dos quais tiveram saúde e víveram 
depois muitos anos. 

' C A P 1 T U L O CLXXVII 

Que trata de como entre os tujñnamb~s há 
muitos mamelucos que descendem dos fran
ceses, e de um índio que se achou muito alvo. 

Ainda que pare~a fora de propósito o que se contém neste 
capítulo, pareceu decente escrever aqui o que nele se contém, 
para se melhor entender a natureza e condit;ao dos tupinambás, 
com os quais os franceses, alguns anos antes que se povoasse a 
Babia, tinham -comé'rcio; e quando se iam para Fran~a com 
st~as naus carregadas de pau de tinta, algodao e pimenta, 
deixavam entre os gentíos alguns mancebos para aprenderem a 
língua e poderem servir na terra, quando tornassem da Frant;a 
para lhes fazer seu resgate; os quais se amancebaram na terra, 
onde morreram, sem se quererem tornar para a Fran~a, e viveram 
como gentios coro muitas mulheres, dos quais, e dos que vínham 
todos os anos a Bahia e ao río de Seregipe, em naus da Fran~a, se 
in~ou a terra de mamelucos,. que nasceram, viveram e morreram 
como gentios; dos quais há hoje muitos seus descendéntes, que 
sao louros, alvos e sardos, e havidos por índios tupinambás, e sao 
mais bárbaros que eles. E nao é de espantar serem estes descen
dentes dos franceses alvos e louros, pois que saem a seus avós; mas 
é de maravilhar trazerem do sertáo, entre outro~ tupinambás, um 
menino de idade de dez anos para doze, no ano de 1586, que 
era tao alvo, que de o ser muito nao podia olhar para a daridade; 
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e tinha os cabelos da cabc~a, pestanas e sobrancelhas tao alvas 
corr10 algodáo, com o qual vinha seu pai, com quem era tao 
natural, que toda pessoa que o vía, o julgava por esse se1n o ~o
nhecer; e nao era muito preto, e a mae, que vinha na con1panlua, 
era muito preta; e pelas informac;ües que se entao t?mara11? d?s 
outros tupinambás da companhia, achou-se q ue o pa1 des te indio 
branco nao descendía dos franceses, nem eles foram aquelas partes, 
de onde esta gente vinha, nunca; e ainda que este menino era 
assim branco, era muito feio. 

Nesta povoac;ao onde este índio branco veio ter: q~e é d~ 
Gabriel Soares, aconLeceu um caso estranho a urna india tup1-
nambá, que havia pouco viera do sertao, a qu.il i~ para u1na r~a 
a buscar mandioca, levando um filho de um ano as costas, que ia 
chorando, do qual se enfadou a mae de maneira que lh~ f~z urna 
cova com um pau no chao, e o enterrou vivo; e fo1-se ~ india com 
as outras a ro~a, que seria dali distáncia de um bom tiro de bom
barda; e arrancou a mandioca, que ia buscar; e tornou-se com ela 
para casa, que seria de onde a crian~a ficav.a enterra~a, outro 
tiro de bombarda; sobre o que as outras índias, qcre v1ram esta 
crueldade de mae, estando fazendo a farinha, se puseram a pra
ticar, maravilhando-se do caso acontecido, o que ouviram outras 
indias da mesma casa ladinas, e foram-no contar a sua senhora, 
que logo se informou do caso como acontecera, ~ sabendo a. ver
dade dele mandou a toda pressa desenterrar a cnanc;a, que a1nda 
acharam viva, e por ser paga a fez batizar logo, a qual viveu 
depois seis meses. 

Daqui por diante se vai continuando com a vida 
e costumes dos tupinaés, e outras castas de gentio 
da Babia que vive pela terra dentro do seu sertao, 
dos quais diremos o que pudemos alcan~ar deles; 

e come~ando logo nos tupinaés 

I 

C A P 1 T U L O CLXXVIII 

Que trata de quem siio os tupinaés. 

Tupinaés sao urna gente do Brasil semelhante no p<1reccr, 
vida e· costumes dos tupinambás e na linguagem nao tétn ..mais 
diferen~a uns dos outros, do que tém os moradores de Lisboa dos 
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de entre Douro e l\1inho; mas a dos tupinambás é a mais polida; 
e pelo nome tao serr1elhante destas duas castas de gentio se parece 
bem claro que an tigarnente foi esta gente toda urna, como dizem 
os índios antigos desta na~ao; mas tem-se por tao contrários uns 
dos outros que se comem aos bocados, e nao cansam de se mata
rem em guerras, que continuamente tém, e nao tao-sómente sao 
inimigos os tupinaés dos tupinambás, mas sao-no de todas as 
oulras na<;óes do gentío do Brasil, e entre todas elas lhes chamam 
"taburas", que quer dizer contrários. Os quais tupinaés nos tem
pos antigos viveram ao longo do mar, con10 fica <lito no título 
dos tupinambás, que os lan~aram dele para o sertao, onde agora 
vivem, e terao ocupado u1na corda ·de terra de mais de duzentas 
léguas; mas ficam entressachados com eles, em algumas partes, 
alguns tapuias, com quem tém tan1bém contínua guerra. 

Sao os tupinaés mais atraic;oados que os tupinambás, e mais 
amigos de comer carne humana, em tan to que se lhes nao acha 
nunca escravo dos contrários que cativam, porque todos matam 
e comem, sem perdoarem a ninguém. E quando as fémcas em
prenham dos contrários, em parindo !hes comem logo a crian<;a, 
a que também chamam cunhambira; e a mesma mae ajuda logo 
a comer filho que pariu. 

C A P Í T U L O CLXXIX ¡. 
Que trata de alguns costumes e trajes do$ 
tupinaés. 

Costumam entre os tupinaés trazerem os homens os cabelos 
da cabec;a compridos até lhes cobrirem as orelhas, muito aparados 
sobre elas, e desafogado por <liante; e outros o trazem copado 
sobre as orelhas, como crenchas; e alguns tosquiam a dianteira 
até as orelhas sobre pentem, por detrás o cabelo comprido; e a 
seu modo, de urna m.aneira e outra fica muito afei~oado. 

Sao os tupinaés mais fracos de ánimo que os tupinambás, de 
menos trabalho, de menos fé e verdade; sao músicos de natureza, 
e grandes cantores de chacotas, quase pelo modo dos tupinambás; 
bailam, ca~am e pescam como eles, e pelejam em saltos, como eles; 
mas nao sao pescadores no mar, como se acham nele, pelo nao 
haverem em costume, por ser gente do sertao, e esmorecerem; e 
nao pescam senao nos rios de água doce. 
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:f.stes tupinaés andaram antigamente ~orrendo toda .ª costa 
do Brasil, de onde foram sempre lan~ados do outro gentlo, c?m 
quem ficavam vizinhando, por suas ruin~ condi~óes;. do que fica
ram mui odiados de todas as outras na~oes do genuo. 

Traz esse gentío os bei~os furados, e pedras neles e no rosto, 
como os tupinambás; e, ainda, se fazem mais furos nele, e se fazet? 
mais bizarros; e quando se enfeitam o fazem na forma dos :u?1-
nambás, e trazem ao pesco~o colares de dentes dos contrarios 
como eles e na guerra usam dos mesmos tambores, trombetas, 
buzinas q~e costumam trazer os tupinamb_ás; os qu~is sao, muito 
mais sujeitos ao pecado nefando do que sao os tup1nambas, e os 
que servem de n.~chos se prezam disso, e o tratam, quando se 
dizem seus louvores. 

Quando este gentío anda alg~m caminho, .. ou se acha .em 
parte onde lhe falta fogo, esfreganao um pau rIJO que p~ra isso 
trazem com flechas fendidas, fazem acender csfregando multo com 
as maos até que se levanta labareda; o qual logo pega nas flexas, 
e desta maneira se remedeiam; do que também se aproveitam 
os tupinambás, quando tem necessidade de fogo. 

:f.stes tupinaés sao os fronteiros dos tupinambás, com· os quais 
foram sempre apertando até que os fizeram ir vizinhar com os 
tapuias, coro quem tem sempre gllerra sem entenderem em out:a 
coisa, da qual saem como lhes ordena a fortuna .. Deste gent10 
tupinaé há já muito pouco, em compara~ao do °!u1to que houve, 
o qual se consumiu com fornes e guerras que uveram co!11 seus 
vizinhos, de urna parte e da outra. Costumam estes índ1os nos 
seus cantares tangerem com um canudo de urna cana de seis a sete 
palmos de comprido, e tao grosso que cabe um bra~o, por grosso 
que seja, por dentro déle; o qual canudo é aberto pela banda de 
cima, e quando o tangem vao tocando com o fundo. do canudo 
no chao, e toa tanto como os seus tambores, da maneira que eles 
os tangem. 

, 
C A P 1 T U L O CLXXX 

Em que se declara quem sii.o os amoipiras 
e onde vivem. 

Convém arrumarmos aqui os amo1p1ras, porque descendem 
dos tupinambás, e por estarem na fronteir~ dos tup~naés, além ~o 
rio de S. Francisco; e passamos pelos tapu1as, que ftcam em me10 
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para urna das bandas, por estarem espalhados por toda a terra, 
de quem ternos rríuito que dizer ao <liante, no cabo desta história 
da vida e costumes do gentio. 

Quando os · tupinaés viviam ao longo do mar, residiam os 
tupinambás no sertao, onde certas aldeias deles foram fazendo 
guerra aos tapuias, que tinham por vizinhos, a quem foram per
seguindo por espa~o de anos tao rijamente que entraram tanto 
pela terra adentro que foram vizinhar com o rio de S. Francisco. 
E ntste tempo outros tupinambás fizeram despejar aos tupinaés 
de junto do mar da Babia, como já fica <lito, os quais os meteram 
tanto pela terra adentro, afastando-se dos tupinambás, que toma
ram os caminhos aqueles que iam seguindo os tapuias, pelo que 
nao puderam tornar para o mar por terem <liante os tupinaés, que 
como se sentiram desapressados dos tupinambás, que os lan~aram 
fora da ribeira do mar, e souberam destoutros tupinambás que 
seguiram os tapuias, deram-lhes nas costas e apertaram com eles 
rijamente, o que também fizeram da sua parte os tapuias, fazendo
lhes crua guerra, aoque os tupinambás nao podiam resistir; e ven
do-se tao apertados de seus contrários, assentaram de se passarem 
a outra banda do río de S. Francisco, onde se contentaram da terra, 
e assentaram ali sua vivenda, chamando-se amoipiras, por o seu 
principal se chamar Amoipira; onde esta gente multiplicou de 
maneira que tem senhoreado ao longo deste rio de S. Francisco, a 
que o gentio chama o Pará, mais de cem léguas, onde agora 
vivem; e ficam-lhe em frontaria, destoutra parte do rio, de um 
lado os tapuias, e de outro os tupinaés, que se fazem cruel guerra 
uns aos outros, passando com embarca~oes ao seu modo a outra 
banda, dando grandes assaltos, nos contrários, os amoipiras aos 
tapuias, que atravessam o rio em almadias, que fazem da casca 
de árvores grandes, cujo feitio fica atrás declarado. 

' C A P 1 T U L O CLXXXI 

Que trata da vida e costumes dos amoi/ñras. 

Tem os amoipiras a mesma linguagem dos tupinambás; e a 
diferen~a que tem é em alguns nomes próprios, que no mais en
tendem-se muito bem; e tem os mesmos costumes e gentilidades; 
mas sao atrai~oados e de nenhuma fé, nem verdade. 

Na terra onde este gentío vive estao mui faltos de ferra
mentas, por nao terem comércio com os portugueses; e apertado$ 
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da necessidade corta1n as árvores coro urnas ferramentas de pedra, 
que para isso tazem; com o que, ainda que com muito trabalho, 
ro<;am o 1nato para fazerem suas ro<;as;. do que t4mbé1n se _apro
veitava antigamente todo o outro genuo, antes que comun1casse 
com gente branca. 

E para plantarem na terra a sua mandioca e legumes, cavam 
nela corn uns paus tostados agudos, que lhes servem de enxadas. 
Os quais amoipiras trazem o cabelo da cabe<;a copado e apar.ado 
ao longo das orelhas, e as mulheres t~azem os cabelo~ c:o1npndos 
como os tupinan1bás. Pesca este gent10 com .uns e~p1nhos tortos 
que lhe servem de anzóis, com que matam mu1to pe1.xe, e a flecha, 
para o que sao muí certeiros, e para matarem n1u1ta ca<;a. 

Trazem os amoipiras os bei<;os furados e pedras neles como 
os tupinambás; pintam-se de jenipapo, e enfe1tam-se como eles; 
e usam na guerra tambores que faze~ de um. só pau, que cava1? 
por dentro corn fogo tanto até que fican1 mu1 delgados, os qua1s 
toam muito be1n; na mesma guerra usam de trombetas que fazem 
de uns búzios grandes furados, ou da cana da perna das alim.árias 
que matam, a qual lavram e engastam num pau. Em tudo o mais 
seguem os costumes dos tupinambás, assim na guerra con~o. na 
paz, dos quais fica <lito largamente no seu título. E~tes amo1puas 
tém por vizinhos no sertao deu~ás de si outro ~ent~o, a que cha
mam ubira jaras, com quem tem guerra ord1nanamente, e se 
mata1n e cornero uns aos outros com muita crueldade, sem per
doarem as vidas, quando se cativam. 

, 
C A P I T U L O CLXXXII 

Que trata brevemente da vivenda dos ubira
jaras e seus costumes. 

Pelo sertao da Bahía, além do rio de S. Francisco, partindo 
com os amoipiras da outra banda do ser~ªº: vive urna certa na~ao 
de gente bárbara, a que chamam ubuaJaras, que quer d1zer 
"senhores dos paus", os quais se nao entendem na linguagem com 
outra nenh1Jma na<;ao do gentio; tém continua guerra com os 
amoipiras, e cativam-se, matan1-se e comem-se uns aos outros, sem 
nenhuma piedade. 

Es tes ubira jaras nao virara nunca gente branca, ne1n tem 
noticia dela, e é gente n1uito bárbara, da estatura e cor do outro 
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gentío, e trazem os cabelos muito compridos assim os machos como 
as fémeas, e nao consentem em seu corpo nenhuns cabelos que, 
em lhes nascendo, nao arranquem. 

Fazem estes ubirajaras suas lavouras, como fica dito dos amoi
piras, e pescam nos rios com os n1esmos espinhos, e com outras 
arma<lilhas, que fazem com ervas; e matam muita ca<;a com certas 
arn1adilhas que fazem, em que lhes facilmente cai. 

A peleja dos ubirajaras é a mais notável do m~n<lo, como 
fica dito, porque a fazem com uns paus tostados n1u1to agudos, 
de comprünento de tres palmos, pouco mais ou menos cada um, 
e sao agudos de ambas as pontas, com os quais atiram a seus con
trários como com punhais; e sao tao certos com eles que nao erram 
tiro, com o que tem grande chegada; e desta maneira matam tam
bém a ca<;a, que, se lhes espera o tiro, nao lhes escapa, os quais 
com estas armas se defendem de seus contrários tao valorosamente 
como seus vizinhos com arcos e flechas; e quando vao a guerra, 
leva cada um seu feixe <lestes paus co1n que peleja, e com estas 
armas sao muito temidos dos amoipiras, com os quais tem sempre 
guerra por un1a banda, e pela outra com urnas mulheres, que 
dizem ter urna só teta, que pelejam co1n arco e flecha, e se gover
nam e regcrn sem maridos, como se diz das amazonas; dos quais 
nao podemos alcan~ar mais informa<;oes, nem da vida e costumes 
destas mulheres. 

Comet;a a vida e costumes dos tapuias 

Como a ten~ao corn que nos ocupamos nestas lembran~as foi 
para mostrar bem o muito que há que dizer da Bahia de Todos 
os Santos, cabe<;a do Estado do Brasil, é necessário que nao fique 
por declarar a vida e costurnes dos tapuias, primeiros possuidores 
desta provínda da Bahia, de quem come~arrlos a dizer o que se 
pode alcan~ar dtles, come~ando no capítulo que se segue. 

, 
C A P 1 T U L O CLXXXIII 

Que trata da terra que os tapuias possuíram 
e possuem hoje em dia. 

Até agora tratamos de todas as castas de gentío que vivia ao 
largo do mar da costa do Brasil, e de algumas na~oes que vivem 
pelo sertao, de que tivemos noticia, e deixamos de falar dos 
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tapuias, que é o mais antigo gentío que vive nesta costa, do qual 
ela foi toda senhoreada, desde a boca do Rio da Prata até a do 
Río das Amazonas, como se ve do que está hoje povoado e senho
reado deles; porque da banda do Rio da Prata senhoreiam ao 
longo da costa mais de cento e cincoenta léguas, e da parte do 
rio das Amazonas senhoreiam para contra o sul mais de duzentas 
léguas e pelo sertao vem povoando por urna corda de terra por 
cima de todas as nac;oes do gentio nomeadas, desde o Rio da 
Prata até o das Amazonas, e toda a mais costa senhorearam nos 
tempos atrás, de onde por espac;o de tempo foram lanc;ados de 
seus contrários; por se eles dividirem e inimizarem uns com os 
outros, por onde se nao favoreceram, e os contrários tiveram forc;as 
para pouco a pouco os irem lanc;ando na ribeira do mar de que 
eles eram possuidores. 

Atrás fica <lito como foram lanc;ados os tapuias da Bahia e 
seu limite pelos tupinaés, os quais se foram recolhendo para o 
sertao por espac;o de tempo, onde até agora vivem divididos em 
bandos, nao se acomodando uns com os outros, ant~s tem cada 
dia diferenc;as e brigas, e se matam muitas vezes em campo; por 
onde se diminuem em poder, para nao poderem resistir a seus 
contrários, com as fórc;as necessárias; por se fiarem muito em seu 
esforc;o e animo, nao entendendo o que está tao entendido, que 
o esforc;o dos poucos nao pode resistir ao poder dos muitos. 

' C A P 1 T U L O CLXXXIV 

Que trata de quem sáo os tapuias, quem - , sao os maracas. 

Como os tapuias sao tantos e estao tao divididos em bandos, 
costumes e linguagem, para se poder dizer deles muito, era neces
sário de propósito e devagar tomar grandes informac;oes de suas 
divisoes, vida e costumes; mas, pois ao presente nao é possível, 
trataremos de dizer dos que vizinham com a Bahía, sobre quem 
se fundaram todas estas informac;oes que neste caderno estao rela
tadas; comec;ando logo que os mais chegados tapuias aos povoa
dores da Bahía sao uns que se ch(tmam de alcunha os maracás, 
os quais sao homens robustos e bem acondicionados, trazem o 
cabelo crescido até as orelhas e copado, e as mulheres os cabelos 
.compridos atados detrás, o qual gentío fala sempre de papo tre-
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mendo com a fala, e nao se entende com oucro nenhum gentío 
que nao seja tapuia. 

Quando estes tapuias cantam, nao pronunciam nada, por ser 
tudo garganteado, mas a seu modo; nao entoados e prezam-se de 
grandes músicos, a quem o outro gentío folga muito de ouvir 
cantar. Sao estes tapuias grandes flecheiros, assim para a cac;a 
como para seus contrários, e sao muito ligeiros e grandes corre
dores, e grandes homens de pelejarem em campo descoberto, mas 
pouco amigos de abalroar cercas; e quando dao em seus contrários, 
se se eles recolhem em alguma cerca, nao se detem muito em os 
cercar, antes · se recolhem logo para suas casas, as quais tem em 
aldeias ordenadas, como costumam os tupinambás. 

l:stes tapuias nao comem carne humana, e se tomam na 
guerra alguns contrários, nao os matam; mas servem-se deles como 
de seus escravos, e por tais os vendem agora aos portugueses que 
com eles tratam e comunicam. 

Sao estes tapuias muito folgazoes, e nao trabalham nas roc;as, 
como os tupinambás, nem plantam mandioca, nem comem senao 
legumes, que lhes as mulheres plantan1, e granjeiam em terras 
sem mato grande, a que poem o fogo para fazerem suas semen
teiras; os homens ocupam-se em ca~ar, a que sao muito 
a Eeic;oados. 

Costuma este gentio nao matar a ninguém dentro em suas 
casas, e se seus contrários, fugindo-lhes da briga, se acolhem a elas, 
nao os hao de matar dentro, nem fazer-lhes nenhum agravo, por 
mais irados que estejam; e esperam que saiam para fora, ou, se 
lhes passa a ira e aceitam-nos por escravos, ao que sao mais afei
c;oados que a matá-los, como lhes fazem a eles. 

Sao os tapuias contrários de todas as outras nac;óes do gentío, 
por terem guerra com éles ao tempo que viviam junto do mar, 
de onde por fon;a de armas foram lan~ados; os quais sao homens 
de grandes for~as, andam nus, como o mais gentío, e nao consen
tem em si mais cabelos que os da cabe~a, e trazem os beic;os fu
rados e pedras neles, como os tupinambás. 

Estes tapuias sao conquistados, pela banda do rio de Seregipe, 
dos tupinambás que vivem por aquelas partes; e por outra parte 
os vem saltear os tupinaés, que vivem da banda do poente; e 
vigiam-se ordinariamente de uns e dos outros; e está povoado 
dtste gentio por esta banda cincoenta ou sessenta 1éguas de terra; 
entre os quais há urna serra, onde há muito salitre e pedras verdes, 
de que eles fazem as que traz.em metidas nos bei~os por bizarria. 
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, 
C A P 1 T U L O CLXXXV 

Em que se declara o sítio em que vivern 
outros tapuias, e de parte de seus costu1nes. 

Pelo sertao da mesma Bahia, para a banda do poente oitenta 
léguas do 1nar, pouco mais ou menos, estao un"'as serras que se 
estendem por urna banda e para a outra, e para o sertao mais de 
duzentas léguas, tudo povoado de tapuias contrários <lestes de 
que até agora tratarnos, que se dizem os maracás, mas todos falam, 
cantam e bailam de urna mesma feii;ao, e tem os mesmos costumes 
no proceder da sua vida e gentilidades, com muito pouca dife
reni;a. 

F:stes tapuias te1n guerra por urna banda com os tupinaés, 
que lhes ficam a um lado muito vizinhos, e por outra parte a tern 
co1n amoipiras, que lhes ficam em fronteira da outra banda do 
rio de S. Francisco, e matam-se uns aos outros cruelmente, dos 
quais se vigiam de contínuo, contra quem pelejam com arcos e 
flechas, o que sabe1n tao bem manejar como todo o gentio do 
Brasil. Sao éstes tapuias grandes ho1n€ns de fazer guerra a seus 
contrários, e sao mais esfor~ados que conquistadores, e n1ais fiéis 
que os tupinaés. 

Vive1n estes tapuias em suas aldeias e1n casas bem tapadas 
pelas paredes, e a rn1adas de pau-a-pique, a seu modo, muito fortes, 
por amor dos contrários, as nao ent:rarem e tomarem de súbito, 
nas quais dorrnem en1 redes, como os tupinambás, coro fogo a 
ilharga, como faz todo o gentio desta comarca. 

Nao costuma este gentío plantar mandioca, nem fazer lavou
ras senao de milhos e outros legu1nes, porque nao tem. ferra
mentas com que ro~ar o inato e cavar a terra, e por falta dela 
quebram o n1ato pequeno as maos, e as que as derruba, e cavam 
a terra com paus agudos; para árvores grandes póem fogo ao pé 
de onde está lavrado até plantarem suas sementeiras, e o mais 
tempo se mantero com frutas silvestres e com ca~a, a que sao 
mui to afei~oados. 

Costume <leste gentio tapuia é trazerem os machos os cabelos 
da c~be~a tao compridos que lhe dao pela cinta, e as vczes os 
trazem entran~ados ou cnastrados coro fitas de fio de algodao, 
que sao como passamanes, inas muito largas; e as femeas andam 
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Losquia<las e trazcn1 cingidas <le redor de si urnas franjas de fío 
de algod~o que tem os cadilhos tao compridos que bastam para 
Jhes cobnrem suas vcrgonhas, o que nao trazem nenhumas mu
Iheres do gcntio destas partes. 

, 
CAP 1 TUL O CLXXXVI 

Em que se declara1n alguns costumes dos 
tapuias destas partes. 

Estes tapuias que vivem nesta comarca sao muito nlúsicos, 
e cantam pela n1aneira dos primeiros; trazem os bei~os debaixo 
furados, e neles urnas pedras verdes roli~s e compridas, que 
lavram devagar, ro~ando-as coro outras pedras tanto até que as 
aperfei~oam a sua vontade. 

Nao pescam estes índios nos rios a linha, porque nao tero 
anzóis; mas, para matarem peixe, colhem uns ramos de urnas 
ervas como vides, mas mui compridos e brandos, e tecem-nos como 
rede, os quais deitam no rio, e tapam-no de urna parte a outra; 
e uns tem mao nesta rede e outros batem a água em cirna, de 
onde o peixe foge e vem-se descendo até dar nela, onde se ajunta; 
e tomam as maos o pequeno peixe, e o grande matam as fle
chadas, sem errarem um. 

Costurnam estes tapuias, para fazerem sal, queimarem urna 
serra de salitre, que está entre eles, de onde tomam aquela cinza; 
e a terra queimada, lan~am-na na água do rio em vasilhas, a qual 
fica logo salgada, e póem-na ao fogo, onde a cozem e ferve tanto 
até que se coalha, e fica feito o sal em um pao; e com este sal 
temperam seus nian jares; mas o salitre torna logo a crescer na 
serra para cima, mas nao é tao alvo como o que nao foi queimado. 

Entre estes tapuias há outros mais chegados ao rio de S. 
Francisco, que estao co1n eles desavindos, que sao mais agrestes 
e nao vivem em casas, e fazem sua vivenda em furnas onde se 
recolhem; e tern urna destas serras mui áspera onde fazem sua 
habitai;ao, os quais tem os mesmos costumes que os de cima. 

Corre esta corda dos tapuias toda esta terra do Brasil pelas 
cabeceiras do outro gentío, e há entre eles d iferentes castas, coro 
mui diferentes costumes, e sao contrários uns dos outros; entre 
os quais há grandes discórdias, por onde se fazem_ guerra muitas 
vezes e se matam sein nenhuma piedade. 

I 

• 
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Daqui por diante se declara o grande comodo 
que a Bahia tem para se fortificar, 

e os metais que se nela dao 

Nao parece despropósito arrumar a sombra do que está dito 
da Babia de Todos os Santos, os grandes aparelhos e cómodos 
que tem para se fortificar, como convém ao servi~o de El-rei 
Nosso Senhor e ao bem da terra, para se poder resistir a quem 
a quiser ofender; o que come~amos a declarar pelo capítulo 
que se segue. 

' CAP 1 TUL O CLXXXVII , 

Em que se declara a pedra que tem a Bahia 
para se poder fortificar. 

A primeira coisa que convém para se fortificar a Babia é 
que tem pedra de alvenaria e cantaria; de que há em todo o seu 
circuito muita comodidade, e grande quantidade para se poder 
fazer grandes muros, fortalezas e ou.tros edificios; porque de 
redor da cidade há muita pedra preta, assim ao longo do mar 
como pela terra, a qual é de pedreiras boas de quebrar, com a 
qual se fazem paredes mui bem liadas; e pelos limites desta 
cidade há muita pedra molar, como a de alvenaria de Lisboa, 
com que se faz boa obra; e ao longe do mar, meia légua da 
cidade, e em muitos lugares mais afastados, há muitas lagoas de 
~ra mole como tufo, de que se fazem cunhais em obra de 
alvenaria, com as quais se liam os edifícios que se na terra 
fazem, e se afei~oam os cunhais destas lajes com pouco trabalho, 
por estarem cortados pela natureza conforme o para que sao 
necessários. 

Quando se edificou a cidade do Salvador, se aproveitaram 
os edificadores e povoadores dela de urna pedra cinzenta boa de 
lavrar, que iam buscar por mar ao porto de ltapitanga, que 
está sete léguas da cidade na mesma Babia, da qual fizeram as 
colunas da Sé, portais e cunhais e outras obras de meio relevo, e 
muitas campas e outras obras proveitosas; mas depois se descobriu 
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outra pedreira melhor, que se arranca dos arrecifes que se cobrem 
com a preamar da maré de águas vivas ao longo do mar, a qual 
pedra é alva e dura, que o tempo nunca gasta, mas trabalhosa 
de lavrar que gasta as ferramentas muito; de que se fazem obras 
mui primas e formosas, e campas de sepulturas mui grandes; e 
parece a quem isso tem atentado que esta pedra se faz da areia 
congelada; porque ao longo dos mesmos arrecifes, bem chegados 
a eles, é tudo rochedo de pedra preta, e estoutra é muito branca, 
depois de lavrada; mas nao é muito macia, a qual quando a 
lavram faz sempre urna gra areenta, e acham-se muitas vezes no 
amago destas pedras cascas de ostras e de outro marisco, e uns 
seixinhos de areia, pelo que se tem que esta pedra se formou 
de areia e que se congelou com a frialdade da água do mar, o 
que é fácil de crer, porque se acham por estas praias limos enfa
rinhados de areia, que está congelada e dura como pedra, e 
alguns paus de ramos de árvores também cobertos desta massa 
tao dura como se foram de pedra. 

' C A P 1 T U L O CLXXXVIII 

Em que se declara o comodo que tem a 
Bahia para se poder · f azer muita cal, como 
se faz. 

A maior parte da cal que se faz na Bahía é das cascas das 
ostras, de que há tanta quantidade que se faz dela muita cal, a 
que é alvíssima, e lisa também, como a de Akantara; e fazem-se 
dela guamit;óes de estuque ínui alvas e primas; e a cal que se 
faz das ostras é mais fácil de fazer que a de pedras; porque gasta 
pouca lenha e com lhe fazerem fogo que dure dez, doze horas, fica 
muito bem cozida, e é tao forte que se quer caldeada, e ao 
cal~ear ferve em pulos como a cal de pedra de Lisboa. Quanto 
ma1s que, quando nao houvera este remédio tao fácil, na ilha 
de ltaparica se faz muita, que se vende a cruzado o moio; a qual 
cal é muito estranha, porque se faz de urnas pedras que se criam 
no mar neste sítio desta ilha e em outras partes, as quais sao mui
to crespas e artificiosas para outras curiosidades, e nao nascem em 
pedreiras, mas acha~-se soltas en1 muita quantidade. Estas 
pedras sao sobre o leve, por serem por dentro organizadas com 
alfebas. Esta pedra se enforna em fornos de arcos) como os em 
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que coze a lou~a, com sua abóbada fechada por cima da mesn1a 
pedra, 1nas sobre os arcos está o forno todo cheio de pedra, e o 
fogo n1ete-se-lhe por baixo dos arcos con1 lcnha grossa, e coze 
nu1na noite e um dia, e coze muito bem; cuja cal é muito alva, 
e lia a obra que se dela faz con10 a de Portugal, e caldeiam-na 
da mesma maneira; mas nao leva tanta areia como a cal que se 
faz .das ostras e de outro qualquer marisco, de que também se faz 
multo alva e boa para todas as obras. Quanto mais que, quando 
nao hou vera remédio tao fácil para se fazer infinidade de cal 
como o que está dito, com pouco trabalho se podia fazer muita 
cal, porque na Bahía, no rio de J aguaripe, e em outras partes, 
há muita pedra lioz, como a de Alcántara, com urnas veias ver
melhas, a qual pedra é muito dura, de que se fará toda obra
prima, quanto mais cal, para o que se tero já experimentado 
e coze muito bem; e se se nao valem dela para fazerem cal 
é porque acham estoutro remédio muito perto, e muito fácil; e 
para as mesmas obras e edifícios que forero necessários, tem a 
Bahía muito barro de que se faz muita e boa telha, e muito 
tijolo de toda a sorte; do que há em cada engenho-um forno de 
tijolo e telha, nos quais se coze também muito boa lout;a e for
mas que se fazem do mesmo barro. 

' CA P 1 T U L O CLXXXIX 

Em que se declara os grandes aparelhos que 
, há na . Bahía para se ne la f azer:em grandes 

armadas. 

Pois sobejam aparelhos a Babia para se poder fortificar, 
entenda-se que lhe nao faltam para se poder fazer grandes arma
das com que se possa defender e ofender a quem contra o sabor 
de Sua Majestade se quiser apoderar dela, para o que tero tantas 
e tao maravilhosas e formosas madeiras, para se fazerem muitas 
naus, galeoes e galés, para quem nao faltarao remos, com que 
se eles possam remar, n1uito extremados, como já fica <lito atrás; 
pois para se fazer muito tabuado para estas en1barca<;óes sobeja 
cómodo pa.ra isso, porque há muitas castas de madeiras, que se 
serram multo bcm, como cm seu lugar fica dito; para as quais 
o que falta sao serradores, de que bá tantos na Babia escravos 
de diversas pessoas, que, convindo ao servi~o de Sua Majestade 
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trabalharem todos e fazer tabuado, ajuntar-se-ao pelo menos 
quatrocentos serradores escravos muito destros, e duzentos escra
v?s c~rpinteiro~ d.e machado; e ajuntar-se-ao mais quarenta car
p1nteiros da nbeira, portugueses e mestic;os, para ajudarem a 
fazer as embarca~óes, os quais se ocupam em fazer navios que 
na terra fazem, ca~avelóes, barcas de engenbo e barcos de toda 
a sorte. O que resta agora de madeira para fazerem estas naus e 
galés sao ,m~stros e vergas; disto bá mais aparelho na Bahia que 
nas prov1noas de Flandres; porque bá muitos mastros inteiros 
para se em~strearem naus de toda a sorte, e muitas vergas, o que 
tud.o é ma1s forte do que os de pinho e de mais dura (mas sao 
ma1s pesados), o que tudo se achará a borda da água. Bem sei 
que me estao já perguntando pela pregadura para essas armadas, 
ao que respondo que na terra bá muito ferro de veias para se 
poder lavrar, mas que enquanto se nao lavra será necessário vir 
de outra parte; mas se a necessidade for muita, bá tantas ferra
mentas 1:ª t.erra de tr~balho, tantas ferragens dos engenhos que 
se poderao Juntar ma1s de cem mil quintais de ferro; e porque 
tard~ já em lhe dar ferreiro, digo que em cada engenbo bá um 
ferreiro com sua tenda, e com os mais que tem tenda na cidade 
e em outras partes se pode juntar cincoenta tendas de ferreiros, 
com seus mestres obreuos. 

, 
C A P 1 T U L O CXC 

Em que se apontam os quais aparelhos que 
há para se f azerem estas armadas. 

Parecerá impossível achar-se na Bahía aparelbo de esU>pa 
para se calafetarem as naus, galeóes e galés que se podem fazer 
nela, para o que tem facilíssimo remédio; porque há nos matos 
d~sta província infinidade de árvores que dao embira, como ternos 
dito, quando falamos da propriedade delas, a qual embira lhe sai 
da .casca que é tao grossa como um dedo; como está pisada é 
multo b:anda, e desta embira se calafetam as naus que se fazem 
no Br~sil, .e todas as embarcac;óes; de que bá tanta quantidade 
como Já dtssemos atrás, a qual para debaixo da água é muito 
melhor que estopa, porque nao apodrece tanto, e incha muito 
na água, e as costuras que se calafetam com a embira ficam muito 
mais fixas do que as que se calafetam com estópa, do que há 
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muita quantidade na terra. E se cuidar quem ler éstes aponta-
1nentos que nao haverá oficiais que calafetem estas embarca<;óes, 
afirmo-lhe que há estantes na Bahia mais de duas dúzias, e 
achar-se-ao nos navíos, que sempre estao no porto, clez ou doze, 
que sao calafates das mesmas naus, e há muitos escravos, tam
bém, na terra, que sao calafates por si sós, e a sombra de quem, 
o sabem bem fazer. 

Breu para se brearem estas embarca<;6es nao ternos na terra, 
mas é por falta de se nao ciar remédio a isto; porque ao longo 
do mar, e1n terras baixas de ~reía, é tudo povoado de urnas 
árvores que se chamam ca.ma<;ari, que entre a casca e o amago 
lan<;am infinidacle de resina branca, grossa como terebentina de 
Beta, a qual é tao pegajosa que se nao tira das maos senáo com 
azeite quente, a qual, se houver quem lhe saiba fazer algum 
cozimento, será muito boa para se brearem com ela os navíos, 
e far-se-ít tanta quantidade que poderao carregar naus desta 
resina; e porque se nao podem brear as naus sem s·e misturar 
com a resina graxa, na Bahía se faz muita de tubaróes, lixa e 
outros peixcs, com que se alumiam os engenhos e se breiam os 
barcos que há na terra, e que é bastante para se adubar o breu 
para muitas naus, quando mais que se a Bahia forem biscainhos 
ou outros homens que saibam armar as baleias, em nenhuma 
parte entram tantas como nela, onde residem seis meses do ano 
e mais, de que se fará tanta graxa que nao haja embarca<;óes 
que a possam trazer a Espanha. 

, 
C A P 1 T U L O CXCI 

Em que se apontam os mais aparelhos que 
faltam para as embarcafoes. 

Pois que ternos aparelhos para lanc;ar as embarcac;5es que 
se podem:.fazer na Bahía ao mar, convém que lhe demos os apa
relhos com que estas embarcac;óes possam navegar; e demos-lhe 
primeiro as bombas, que se fazem na terra muito boas, de duas 
pec;as porque tem extremadas madeiras para elas; e para navios 
pequenos há urnas árvores que a natureza furou por dentro, que 
servem de bombas nos navíos da costa, as quais sao muito boas. 

Pois os poleames se fazem de urna árvore que chamam jeni
papo, que é inuito bom de lavrar, e nunca fende como está 
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~eco, de que se farao de toda a sorte. Enxárcia para as embarca
c;óes tem a Bahia em muita abastanc;a, porque se faz da mesma 
embira com que calafetam, antes de se amassar, aherta em febras 
a mao, a qual se fia tao bem como o linho, e é .mais durável e 
mais rija que a de esparto, e tao boa como a do Cairo; e desta 
m·esma embira se f~lZem amarras muito fortes e grossas e de muita 
dura; e há na terra embira em abastanc;a para se poder fazer 
muita quantidade de enxárcia e amarras; e para amarras tem a 
terra outro rem~dio das barbas de urnas palmeiras bravas que 
lhes nascem ao pé, de comprimento de quínze e vínte palmos, 
de que se fazem amarras muito fortes e que nupca apodrecem, 
de que há muita quantídade pelos matos para se fazerem muitas 
quando cumprir. Pelo que nao falta mais agora para estas arma
das que as velas, para o que há facilíssimo remédio, quando as 
nao houver de lonas e pano de breu, pois em todos os anos se 
fazem grandes carregac;óes de algodao, de que se dá muito na 
terra; do qual podem fazer grandes teais de pano grosso, que é 
muito bom para velas, de muita dura e muito leves, de que 
andam velejados os navíos e barcos da costa; e dentro da Bahia 
trazem muitos barcos as velas de pano de algodao que se fia na 
terra, para o que há muitas tecedeiras, que se ocupam em tecer 
teais de algodao, que se gastam em vestidos dos índios, escravos 
de Guiné, e outra muita gente branca de trabalho. 

' C A P 1 T U L O CXCII 

Em que se aponta o aparelho que n,a Bahia 
tem para se f azer pólvora, e muita picaría e 
armas de algodiio. 

Pois ternos <lito o aparelho que a Bahia tem para se forti
ficar e defender dos corsários, se a forem cometer, saibamos se 
tem alguns aparelhos naturaís da terra com que se possam ofen
der seus inimigos, nao falando nos arcos e flechas do gentío, com 
o que os escravos da Guiné, mamelucos, e outros muitos homens 
bravos naturais de terra sabem pelejar, do que há tanta quanti
dade nesta província; mas digamos das maravilhosas armas de 
algodao que se fazem na Bahía, geralmente por todas as casas 
dos moradores, as quais nao pdssa besta, nem flecha nenhuma; 
do que se os portuguéses querem antes armar que de cossoletes, 
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nem coura~as; porque a flechada que dá nestas armas resvala 
por elas e faz dano aos co1npanheiros; e dcste estofado de algo
d~o armam os portugueses os corpos e fazem do mesmo estofado 
celados para a cabe~a, e m ui to boas adargas. Fazem também na 
llahia paveses e ro<lelas de copaíba, de que fize1nos men~ao 
q_uando falamos da naturez:i desta árvore, as quais rodelas sao 
tfío boas como as do adargueiro, e davantagem por serem mais 
leves e estopentas, do que se farao infinidade delas muito gran
des e boas. 

Dao-se na Bahia muitas hastes de lan~as do co1nprimento 
que quiserem, as quais sao mais ·pesadas que as de faia , mas sao 
muito mais fortes e formosas; e das árvores de que estas hastes 
tiram, há muitas de que se pode fazer muita picaria, e infíni
dade de dardos de arremesso, que os tupinan1bás sabem muito 
bcm fazer. 

E chegando ao principal, que é a pólvora, em todo o mundo 
se nao sabe que ha ja tao bom aparelho para ela .como na Bahia, 
porque tem muitas serras que nao tem outra coisa senáo salitre, 
o qual está em pedra alvíssima sobre a terra, tao fino que assim 
pega o fogo dele como de pólvora mui refinada; pelo que se 
pode fazer na Bahía tanta quantidade dela que se possa dela 
trazer tanta para a Espanha, com que se forne\am todcs os Esta
tjos de que Sua Majestade é rei e senhor, sem esperar que lhe 
venha da Alemanha, nem de outras partes, de onde trazem este 
salitre com tanta despesa e trabalho, do que se <leve de fazer 
mu1ta canta. 

, 
C A P I T U L O CXCIII 

Em que se declara o ferro, tlfº e cobre que 
tem a Bahia. 

Bem por culpa de quem a tem nao há na Bahia muitos 
engenhos de ferro, pois o ela está mostrando com o dedo em 
tantas partes, para o que Luís de Brito levou aparelhos para 
fazer um engenho de ferro por conta de S. A. e oficiais <leste 
mister; e o porque se nao fez, nao serve de nada dizer-se; mas nao 
se deixou de f azer por falta de ribeiras de água, pois a terra tem 
tantas e tao capazes para tudo; nem por falta de lenha e carvao, 
pois em qualquer parte onde os engenhos de ferro assentarem 

Declara~ao das grandezas da Bahia 349 

há disto u1uita abundt1nc.:ia . T a1nbé1n na Bahia, trinta léguas 
pela terra adentro, há algumas minas descobertas sobre a terra 
de mais fino a~o que o de Milao; o qual está em pedra sem 
outra nenh uma mistura de terra nem pcdra; e nao te rn que fazer 
mais que lavrar-se em vergas para se poder fazer obra com ele, 
do que há muita quan tidade que está perdido se1n haver quem 
ordene de o aproveitar; e desta pedra de a~o se servcn1 os índios 
para an1olarem as suas ferramcntas con1 ela a mao. 

E cincoenta ou sessenta léguas pela terra adentro tem a 
Bahia urna serra muito grande cscalvada, que nao tem outra coisa 
sena o cobre, que está <les~oberto subre a terra em pcdac;os, fei tos 
em concavidades, cr.espo, que nao parece senao q ue foi já fun
dido, ou, ao menos, que andou fogo por esta serra, com que 
se fez este lavor no cobre, do que há tanta quantidade que se 
nao acabará nunca. E nesta serra estiveram por vezes aiguns 
indios tupinambás e muitos 1nan1elucos, e outros homens que 
vinham do resgate, os quais trouxeram mostras deste cobre em 
peda~os, que se nao foram tan tas as pessoas que viram esta serra 
se nao podia crer senfto que o derreteram no caminho de algui::n 
peda~o de caldeira que levavam; mas todos afirmaram estar este 
cobre daquela maneira descoberto na serra. 

, 
C A P I T U L O CXC!V 

Em que se trata das pedras verde,S e azuis 
que se acham no sertiio da Bahía. 

Deve-se também notar que se ac.:ham tan1bém no sertao da 
Bahía urnas pedras azuis-escuras muito duras e de grande fineza, 
de que os índios fazem pedras que metem nos bei\OS, e fazem-nas 
muito roli~as e de grande lustro, ro\andC>-as con1 outras pedras, 
das quais se podem fa zer pe~as de muita estima e grande valor, 
as quais se acham muito grandes; e entre elas há algumas que 
tem u1nas veias aleonadas que lhes dao muita gra\a. 

No mesn10 sertao há muitas pedreiras de pcdras verdes 
coalhadas, muito rijas, de que o gentío também fa z pedras para 
trazer nos bei\OS, roli\aS e compridas, as quais lavra1n como as 
de cima, com o que ficam muito lustrosas; do que se podcm 
lavrar pe\aS muito ricas e para se estimarem entre príncipes e 
grandes senhores, por terem a cor muito formosa; e podern se 
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tirar da pedreira peda\OS de sete e oito palmos, e estas pedras 
tem grande virtude contra a dor de cólica. 

Em muitas outras partes da Bahía, nos cavoucos que fazem 
as invernadas na terra, se acham peda\Os de finíssimo cristal, e 
<le mistura algumas pontas oitavadas como diamante, lavradas 
pela natureza que tem muita formosura e resplandor. E nao 
há dúvida senao que entrando bem pelo sertao desta terra há 
serras de cristal finíssimo, que se enxerga o resplandor d~las de 
muito longe, e afirn1aram alguns portugueses que as viram que 
parecem de longe as. ·sierras da Espanha quando estao cobertas 
de neve, os quais e muitos ·mamelucos e índios que viram essas 
serras dizem que está tao bem criado e formoso este cristal em 
grandeza, que se podem tirar peda\Os inteiros de dez, doze 
palmos de comprido, e de grande largura e fornimento, do qual 
cristal pode vir a Espanha muita quantidade para poderem fazer 
dele obras mui notáveis. 

-
I 

C A P 1 T U L O CXCV 

Em que se declara o nascimento das esme
raldas e safiras. 

Em algumas partes do sertao da Bahía se acharo esmeraldas 
mui limpas e de honesto tamanho, as quais nascem dentro em 
cristal, e como elas crescem muito, arrebenta o cristal; e os indios 
quando as acham dentro nele, poem-lhe o fogo para o fazerem 
arrebentar, de maneira que lhe possam tirar as esmeraldas de 
dentro, com o que elas perdem a cor e muita parte do seu lustro, 
das quais esmeraldas se servem os índios nos beic;os, mas nao 
as podem lavrar como as pedras ordinárias que trazem nos beic;os, 
de que já falamos. E entende-se que assim como estas esmeral
das se acham sobre a terra sao finas, que o serao muito mais as 
que se buscarem debaixo dela, e de muito pre\O, porque a que 
a ~erra despede de si <leve ser a escória das boas que ficam de
ba1xo, as quais se nao buscaram até agora por quem lhe fizesse 
todas as diligencias, nem chegaram a elas mais que mamelucos 
e índios, que se contentavam de trazerem as que acharam sobre 
a terra, e em urna das partes onde se acham estas esmeraldas, que 
é ao pé de urna serra, onde é de notar muito o seu nascimento; 
porque ao pé desta serra, da banda do nascente, se acharo muitas. 
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esmeraldas dentro no cristal sólto onde elas nascem; de onde 
trouxeram uns índios amostras, coisa muito para ver; porque, 
como o cristal é mui transparente, trespassam as esmeraldas com 
seu resplandor da outra banda, as quais lhes ficam as pontas da 
banda de fora, que parece que as meteram a mao pelo cristal. 
E ao pé d~ mesma serra, da banda do poente, se acham outras 
pedras mu1to escuras que também nascem no cristal, as quais 
mostra~ um roxo cor de púrpura muito fino, e tem-se grande 
presunc;ao de estas pedras poderem ser muito finas e de muita 
estima. E perto desta serra está outra de quera o gentío conta 
que cría urnas pedras muito vermelhas, pequenas e de grande 
resplandor. 

. Afirma?1 ?s índios tupinambás, os tupinaés, tamoios e ta
pu1as e os indios que com eles tratam neste sertao da Bahía e 
no da capitania de Sao Vicente, que debaixo da terra se cría 
urna pedra do tamanho e redondeza de urna bola, a qua! arre
be~ta debaixo da terra; e que dá tamanho estouro como urna 
espingarda, ao que acodero os (ndios e cavan1 a terra, onde toou 
este estou:_o, onde acham aquela bola arrebentada, em quartos 
como roma, e que lhe saem de dentro muitas pontas cristalinas 
do tamanho de cerejas, as quais sao de urna banda oitavadas e 
lavradas muí sutilmente em ponta como diamante, e da outra 
banda onde pegav~m da bola tinham urna cabec;a tosca, das quais 
trouxeram do sertao amostras delas ao governador Luís de Brito, 
que quando as viu teve pensamento que seriam diamantes· mas 
um diamante de um anel entrava por elas, e a casca da boÍa era 
de pedra nao muito alva, e ruivac;a, por fora. 

I 

C A P 1 T U L O CXCVI 

Em que se declara a muita quantidade de 
ouro e prata que há na comarca da Bahía. 

Dos metais de que o mundo faz mais conta, que é o ouro 
e r:ata, fazem~s aq!1i tao pouca, que os guardamos para o remate 
e f1m desta h1stóna, havendo-se de dizer deles primeiros, pois 
e~ta terra da Babia tem dele tanta parte quanto se pode ima
g1n~r; do que podem vir a Espanha cada ano maiores carre
gac;oes do que nunca vieram das índias Ocidentais se Sua Ma-. , 
1estade for disto servido, o que se pode fazer sem se meter nesta 
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einpr~sa muito cabedal de sua fazenda, de que nao tratan1os 
miudamente por nao havcr p~ra qué, nen1 fazer ao caso da ten<;ao 
destas kmbran<;a:i, cujo fund amento é inostrar as grandes qüali
dades do Estado do Brasil, para se havcr ele fazer n1uita conta 
tlcle, fortificando-lh ~ os portos principais, pois ten1 tanto có1noc.lo 
para isso como no que toca a Bahía está declarado; o que se 
devia pór e1n ef~ito con1 muita instancia, pondo os olhos no 
perigo Cil1 que está de chegar a notícia dos luteranos parte do 
conteúdo neste Tratado, para fazere1n su as armadas, e se iren1 
povoar esta província, onde com pouca for~;a que leven1 de gente 
bem arn1ada se podem senhorear dos portos principais, porque 
nao hao de achar nenhuma resistencia neles, pois nao ten1 
ncnhum modo de fortifica<;ao, de onde os 1noradores se possam 
defender nem ofender a quem os quiser entrar. Se Deus o per
mitir por nossos pecados, que seja isto, acharfto todos os cómodos 
que ternos declarado e muito mais para se fortificarem, porque 
hao de fazer trabalhar os moradores nas suas fortifica~oes com 
as suas pessoas, com seus escravos, barcos, bois: carros e tudo 
mais necessário, t com todos os mantimentos que t iverem por 
suas fazendas, o que lhes há de ser for~ac.lo fazer para com isso 
rcsgatarem as vidas; e com a for<;a da gente da terra se poderao 
apoderar e fortificar de 1naneira que nao ha ja poder hu111ano 
com que se possam tirar do Brasil estcs .inimigos, de onde po<lem 
fazer grandes danos a seu salvo em todas as terras n1arítimas da 
coroa de Portugal e Castela, o que DeÚs nao penni tirá; de cuja 
bondade confiamos que deixará estar estcs inimigos de nossa 
santa fé católica com a cegueira que até agora tiverain de nao 
chegar a sua notícia o conteúdo neste Tratado, para que lhe 
nao fa<;am tantas ofensas estes infiéis, como lhe ficarao fazendo 
se se senhorearem desta terra, que Deus <leixe crescer em Sen 
santo servi~o; co1n o qu12 o Seu santo nome seja exal~aclo, para 
que Sua l'viajestade a possa possuir por muitos e felizes anos con1 
gr·~clndes contentamentos. 

Breves comentários a precedente obra 
de Gabriel Soares 

Introdu~ao 

Quando em princípios de mar~o <leste ano escrevíamos em 
l\.1adri a dedicatória que precede a presente edi<;ao da obra de 
Gabriel Soares, e lhe serve como de prefácio, nao podíamos ima
ginar que tao cedo veríamos em execu<;ao a nossa proposta, e 
menos podían1os adivinhar que concorreríamos até para realizar, 
sendo ao chegar a corte chamado a desempenhar as fun~oes do 
cargo de primeiro· secretário do nosso Instituto Histórico, cargo 
a que, pelos novos estatutos, anda anexa a dire~ao dos anais que 
há catorze anos publica esta corpora~ao. 

Animados pelo voto da maior parte dos nossos consócios, 
entregamos ~o prelo o 1nanuscrito da obra sobre que tanto 
tínharnos trabalhado, e seguimos com igual voto sua impressao, 
sem desfeiteá-la com interrup~oes. E dando-nos por incompe
tente para a revisao das provas de um livro que quase sabemos 
de cor, tivemos a fortuna de alcan<;ar nessa parte a coadjuva<;ao 
<lo nosso amigo e consócio o Sr. Dr. Silva, que se prestou a ésse 
enfadonho trabalho com o amor do estudo que o distingue. 
Ainda assim, tal era a dificuldade da empresa, que nos escapa
ram na edi~o algumas ligeiras irregularidades e imperfei~oes 
que se levantarao na fo1ha de erratas ou se advertirao nestes 
comentários que ora redigimos, com maior extensao do que os 
que havíamos escrito em Madri, e que mencionamos na dedica
tória. É mais difícil do que parece a empresa de restaurar um 
códice antigo do qua! existem, em vez do original, urna infini
dade de cópias mais ou menos erradas em virtude de leituras 
erradas feitas por quem nao entendía do que lia. 

O tempo fará ainda descobrir algumas corre~oes mais que 
necessitar esta obra, já pelo que diz respeito a nomes de lugares 
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que hoje só poderao pelos h abitan tes deles ser bem averiguados, 
já por alguns nomes de pássaros, insetos, e principahnente d = 
peixes nao descritos nos livros, e só conheci<los dos ca<;:adores, 
roceiros e pescadores. 

Nos presentes comentários nao repetiremos quanto disse1nos 
nas 1?.eflexoes críticas,, escritas ain da nos bancos das aulas com o 
tempo que forrávamos depois de estuclar a li<;:ao. 

Além <le havermos en1 alguns pontos nlclhorado nossas opi
nioes, evitaremos aq ui de consignar ci ta<;:óes que pudesse1n j ul
gar-se nascidas do desejo de ostentar erudi<;:ao; desejo que existiu 
em nós alguma vez, quando principiantes, por certo que já hoje 
nos nao apoquenta. 

Alguém quereria talvez que aproveitássemos para esta edi<;:ao 
muitas notícias que, por ventura deslocadas, se encontram nas 
Reflexoes críticas. De propósito, porém, nao quisemos sobrecar
regar mais estes comentários; além de que as notícias úteis que 
excluímos serao unicamente algumas bibliográficas de obras 
inéditas, cuja existencia queríamos acusar aos litera tos, e esse 
servic;:o já está feito. 1\iiuitos dos nossos atuais co1nentos versaráo 
sobre as variantes dos textos, e sobre as difcren<;:as principais que 
houver entre a nossa edi<;:ao e a da Academia das Ciencias de 
Lisboa (Tomo 3.0 das 1\1emórias Ultraniarinas). 

Nao faltará, talvez, quem censure o nao havermos dado 
melhor método ao escrito de Soares acompanhan<lo-o de notas 
~¡ue f.acilitass·cm n1ai~ a sua leitura. Répctimos que nao ousa1nos 
ingerir nossa 1nesqu1nha pena ein meio dessas páginas veneran
das sóbre que já pesam quase tres séculos. Nem sequer nelas 
ousamos introduzir o título - Tratado Descritivo do Brasil -
que adota1nos no rosto para melhor dar a conhecer o conteúdo 
da obra; pelo contrário, conservamos efetivamente en1 toda esta 
o título com que já ela é conhecida e citada de - R oteiro Ceral 
- que, aliás só c.ompete a prin1eira parte. o que sim fizemos 
a benefício dos lei tores foi redigir un1 índice lacónico e claro, 
introduzindo nele, por meio de vinte títulos, a divisao filosófica 
da segunda parte, sen1 em nada alterar a ordem e numerac;:ao dos 
capítulos. Cremos co1n este índice, que será publicado e1n se
guida des tes comentários, ter feito ao livro de Soares um nuvo 
serv1<;:0. 

O púplico sahe já co1no este livro corría anóniino, sendo que 
Cazal, l\fartius e ou tros o ia1n quase fazenclo passar por obra de 
u1n tal Francisco da Cunha, quando as R eflexoes Críticas, para 
acusar dele o autor, idade e título, cha1naram a aten~ao dos lite
ratos sobre o que havia1n consignado: J.º) a B iblioteca L usitana 
(Ton10 2.0 , p. 321); 2.º) a obra de Nicolau Antonio (Tomo 1.0, 
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p. 509 e Tomo 2.º, p. 399); 3.º) a do adicionador do ame~icano 
Pinello, o espanhol Barcia (Tomo 2.0

, c?l. 680 e Tomo 3. , col. 
1710); e 4.º) o próprio autor, que cons1gnou seu nome na sua 
obra (Parte l.ª, cap . 40 e Parte 2.ª, caps. 29, 30, 127 e 177). 

Como sobre cada um dos capítulos de Soares ternos alguma 
reflexao a fazer, para nao introduzirmos nova nun:ierac;:ao e adap
tarmos roelhor os comentários a obra a que se desun~m, os nume· 
raremos sucess.ivamente, segundo os capítulo·s; assnnJ desde o 
l.º até 0 74.º, serao eles referentes aos respectivos capítulos d a 
l.ª parte; os 75, 76, 77, etc., pertencerao aos I.0

, 2.0
, 3.º,, et.e., da 

2.ª parte; de modo que a num~ra~ao d~ capítulo desta ult~ma a 
que se refere o coroentário sera conhec1da logo. que ao nur:i~ro 
que tiver este se abater o mesmo 74. E vice-versa; ad1c10-
nando-se 74 ao número do capítulo da 2.ª parte, se terá o do 
comentário respectivo. Assim o índice da obra, com os seus títu
los, etc., p<>derá também consultar-se como índice <lestes. 

COMENTARIOS 

l. o principio desta obra contém na parte histórica muitos erro~, nas
cidos de escrever 0 autor só talvez por tradi~áo, tantos anos depo1s dos 
sucessos que narra. A costa do Brasil foi avistada por Cabral a~s 22 de a~ril, 
e nao aos 24. A missa de posse teve lugar no día 1.0 de ma10, e a 3 Já a 
frota ia pelo mar afora. Coelho voltou a Europa logo depois, e nao. quando 
já reinava D. Joáo III, 0 que equivalía a dizer uns vinte anos. ~a1s tarde. 
Cristóváo Jacques foi mandado por este último rei como cap1tao-mor d.a 
costa, mas nao foi o descobridor da Bahia, que estava ela descoberta ma1s 
de vinte anos antes. Pero Lopes passou a primeira vez ao Brasil coro seu 
irmáo Martim Afonso em 1530 e, por conseguinte, depois de Jacques, a res
peito de quem se pode consultar a memória que escre:emos, intitulada As 

primeiras negociafóes diplomáticas respectivas ao Brasil. 

2. o texto da Academia de Lisboa nomeía erradamente Clemente VII 
como autor da bula ero favor dos reis católicos, o que deve ter procedido 
de nota marginal, de algum ignorante passuidor de códice, que o copista 

aproveitasse. 

3. Acerca das informa~oes que dá o autor dos terrenos ao norte do 
Amazonas, cumpre advertir que essa parte da costa era entáo ~ouco f~e
qüentada pelos nosso.s; e, portanto, neste capítulo, como no que d1.z respe1to 
a doutrina do 1.0, o nosso A. nao pode servir para nada de autoridade. 

4. o descobrimento do Amazonas por Orellana foi em 1541; a sua vinda 
da upanha em meados de 1545; e a expedi<;áo de Luís de Melo por 1554. 
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A ida <leste c;n-.1lhciro a fndia, em 1557, e seu naufr('\gio, cm 1573. - Con

su lte-se Diogo de Couto, Década 7.ª, livro 5.0 , cap. 2.º, e DL:cada 9.ª, cap. 27; 
e Antonio Pinto Percira, parte 2.ª, p. 7 e 58. 

5. A vista da p osi<;áo cm que se indicam os baixos, dcduz-se que o A. 

se rcfcrc a baia de Sao J osé; e, portanto, a ilha cm que naufragou Aires 
da Cunha <leve ser a <le S~1nta Ana, que ted a cxtcnsao que lhc <lá Soarcs, 
quando a do Medo ou do Boquei rao náo tc1n un1a Iégt:a . 

l'vlacaréu é o termo vcrdadciramente p ortugués para o que nós chama
mos, como na lingua dos indígenas, fJOroroca. É o fenómeno chamado 
llyger e Bore no Sevcrn e Parret. Na Fran~·a também o tem a Ginmda, 
com o nome eremos que de /\Iascaret. A do Ama zonas é descrita por Conda
mine, e também nos ]omais ele Coimbra n .os 30 e 87. 

6. Este Rio Grande é o atua l Parnaíba. 

7. O Monte ele Li, talvcz assim chamado porque se parecia ao de igual 
nome .n a Asia, será o de Aracati. Os a tlas de L;.'tzaro L uís e Fernáo Vaz 
Dou rado e outros antigos man uscritos trazem aqude nomc. 

\ 

8. 1'.'.ste nomc de Cabo Corso aqui repetido vcm cm muitas- carlas antigas 
e modernas; o que se náo d{1 a rcspe ito do outro do capítulo 3. 

9. Ncste capítulo se cont6n a história do castclhano feito botocudo, 
que se cmbarcou para a Fran <;a, e deu ta lvez origem a unir.se este fato ao 
nome de Diogo Ah·ares, o Caramuru. Veja a nossa disscrt:H.ao sobre 0 assun
to, que o I nstituto se digno11 premiar. 

JO. É h ojc sabido pelos documentos que encontram<Js na T orre do 
Tornbo, como esta capi tania tic Barros era m ista, sendo de donat;'trio ao 
mesr,10 tempo que Fernáo Alvarcs de Andrade e Aires da Cunha de 22!> 
Iéguas <le costa, e náo de ci11coenta separadas só para ele. :\ expedi~ao tevc 
lugar por outubro d e l !J'..ir>. 

11 . Baer, vulgarmente chamado Barleus, cl1ama ü baía da Traidío <le 
T eúiracajutiba, o que corresponde talvez ao nosso Acnjulibiro, que Ca~al ku 
(Tomo I.0 , p. 197) A cejutiúiró. 

12. A respeito da colo11iza~áo <la Paraíba de,·c consuitar-se a obra espe
cial mandada escrcver pelo Pe. Cristóváo <le Couveia; d ela temos por autor 
o J.>c. J eronimo Machado. 

rn. Pitagoares, tiiz aqui o llOSSO autor. Outros cscrtvcm Pifa lTllQl"GS o 
.'.'.> ) 

que quereria dizer que cs:es indios se sustcnta\·:1111 de camarócs. T aúajaras 
significa os habitantes c!a aldeias, e era o nomc que se da\'a a todos os indí
genas que viviam aldeados. 

14 . .l!.ramama de,·e ser o mesmo rio Guira111amc mcnc!ona<lo na Ra:ii<.1 

do Estado do Brasil, obra citada por ~iorais no D:cio11ário, e que hoje temos 
cer teza de haver sido escri ta pelo próprio Povernador D. Diogo de Mcnezes. 
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Abionabiajá há de ser a lagoa Aviyajá citada na conhecida Jornoda do 

Maranhao. 

15. Río de Igarufu ou de lgam-ufu quer dizer rio da canoa grande ou 
rio da nau. Este nome denuncia que o sitio era freqüentado por navíos 
europeus. 

16. A doa\áo de Duarte Coelho era de 60 léguas de costa, e nao de 50. 

17. Pon ta de Pero Cavarim, P. Lopes (Diário, p. 11) disse: Percaauri. 

Pimentel escreveu (p. 215) Pero Cabarigo; a m esma ortografia seguiu Anto
nio Mariz Carneiro. O nome era naturalmente de objeto indígena, e dege

nerou em outro que se poderia crer de algum piloto europeu. 

18. As notas que o texto academico admitiu a este capítulo que trata 
do litoral da atual província de Alagoas, sao evidentemente estranhas a 

ele, pois urna até refere um fato de 1632. - Aqui as daremos corretas, para 
evitar ao leitor o trabalho de as ir ler onde estao: 

"Neste rio Formoso, por ele acima quatro léguas, está o lugar de Sere
nhém. Foi sondá-lo Andrés Marim, tenente de artilharia, com pilotos, o 
ano de 1632. A m elhor entrada da barra é pela banda do sul, pela qual 
entra por sete, seis bra~as, e pela banda do norte entra por cinco e qua tro; 

e nao se há de entrar pelo meio, porque tem de fundo bra<;a e meia. O 
porto está da banda do sul. 

"Tamanduaré é urna enseada oito léguas ao sul do cabo de Santo Agos
tinho, e urna légua ao sul do rio Formoso, e duas ao norte do rio Una; 
desemboca nela o rio das ilhotas ou Mambucaba; está cercada da banda 

do mar com arrecife.s, e urna barra de sete bra\as de fundo na boca, em 
b~ixamar de águas vivas; e logo mais dentro seis, na maior parte dela 
cinco, e bem junto a terra quatro; tem bom fundo; cabem nesta enseada cem 
navios e mais." 

19. A serra da Aquetiba se1·á talvez a que hoje se diz da Tiúba. 

20. Sáo curiosas as informa\ócs que Soares, só por no\óes dos indígenas, 
nos transmite dos gentíos de além do Rio de Sao Francisco que se ataviavam 
com jóias de ouro. Trata-se dos habitantes do Pcru. 

21. A corr~áo da palavra indígena - manhana ~ para significar 
"espía" se colige do Dicionário Brasílico, que na palavra "vigia" traz o signi. 

ficado manhane. 

22. Do nome "Rio do Pereira" se faz men\áo no famoso Atlas de Vaz 
Dourado, do qual existe na biblioteca pública de Madri um exemplar mais 
aprimorado ainda do que o que se guarda com tanto recato no arquivo cha
mado da Torre do Tombo de Lisboa. O nome de· Torre do Tombo, para 

que de uma vez satisfa\amos em assunto sobre que algumas pessoas nos tem 
por vezes pedido informa<;óes, veio de que o tombo e arquivos da coroa por
tuguesa se guardavam antigamente em urna torre do Castelo de Lisboa (onde 
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estavam também os pa~os de Alcá~ova ), e por isso os papéis se diziam 
guardados na Torre do Tombo. O terremoto de 1755 destruiu a tal Torre, 
e o arquivo passou para as abóbadas cto (hoje extinto) mosteiro de Sáo 
Bento, onde ainda está com o antigo nome, pelo hábito. 

23. No lugar ond '; se lé: "Até onde chega o salgado'", expressáo esta 
mui freqüente no nosso autor para designar o mar, diz o texto académico, 
quanto a nós menos corretamcnte, a sa lgada. 

24. O río Itapicuru diz-se hoje Tapicuru. V. Táb. Perpét. Astron. p. 217; 
Paganino, p. 21; l'vlapa de José Teixeira (de 1764), etc. Parece ter sido o 
que nos mapas de Ruysch (1508), de Lázaro Luiz e Vaz Dourado se chamou 
de Sao Jerónimo. 

25. O tex to da academia nao mencionava o nome Real onde, na linha 
8.ª, se diz: "Porque toda esta costa do rio Real", cte. 

26. Jacoípe se le nos códices que \'irnos; ternos porém por melhor orto
grafía o escrever Jacuípe, com a Corografia JJrasilica, porque o nome quer 
dizer o esteiro ou igarapé do jacu. ., 

27. Pimentel, Paganino e as Tábuas Perpétu.is Astronómicas escreveram 
Tapoá; Mariz Carneiro, T apoam; mais conforme a etimología, porém, fora 
dizer-se e escrever-se ltapuá: ita, pedra, puá, redonda. 

28. No final <leste capítulo 28 se encontra a noticia que melhor se descn 
volve no cap. 2.º da 2.ª parte (com. 76), acerca do fato que dcu lugar a 
ser Diogo Alvares apelida<lo de Caramuru. Cosulte-se a disserta~ao que 
citamos (com. 9), impressa no tomo 3.0 da 2.ª série da R evista do Instituto, 
p. 129. 

29. Boipeba, como escreve Soares, é nome mais correto do que o de 
Boipeda, usado por Pimentel, e seguido nos roteiros ingleses. Boi-peba sig

nifica cobra achatada. 

30. Confirmamos nao ha ver altera<;áo na palana A memoáo ao lcrmos 
Memoam na viagem de Luiz Thomaz de Navarro (1808) e l\1amoam no 
mapa de Baltazar da Silva Lisboa. 

31. Deixamos o nome de Romeiro aportuguesado, por assirn o achar
mos nos melhorcs códices; mas o homem chama,·a-se Romero, que é ainda 
hoje nome de famílias castelhanas. 

32. Os airnorés sao talvez os puris de hojc, ra~a esta que, pelas palavras 
que se conhccem de sua língua, ainda nao podemos classificar entre as desta 
América Antárctica. - Os antigos pronunciavam as Vt:zes gaimurés, e quando 
(altavam com o acento na última sílaba, o nome se aprescntava como muito 
diferente do que é, lendo-se gnímures. 

33. Patipc quer dizer "csteiro do coqueiro" (patí) . Assim, melhor se 
escrcverá, como faz Cazal (tomo 2.0, p. 101 ), patype . O amanuense do 
exemplar que serviu a ecli<;ao anterior escrcvcu na ültima sílaba um f em vez 
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de p. eremos píamente que sem má inten~áo arranjou a palavra que daí 
resultou. 

34. Scrnambitibi ou Sernambi-tiba, segundo a etimología, é o verdadeiro 
nome do río que de tantos modos se tem escrito, segundo dissemos nas 
Reflexóes críticas (n.o 26, p. 22). Cazal (ou o escrito que o guiou) chegou 
a · adulterar este nome, nao s6 em Simáo de Tyba (II, p. 71 ), como logo 
depois (II, p. 78) em Joáo de Tyba ! Estas e outras hao de chegar a con. 
vencer os nossos governos de que o conhecimento de um pouco da língua 
indígena é para nós pelo menos tao importante, para nao escrevermos dis
parates, como o de um pouco ele grego e latim. A língua guarani já está 
reduzida a escrita, e salva de perecer de to.do, gra\as sobretudo ao Tesauro 

e a Arte e Vocabulário de Montoya. E se uao tratarmos de reimprimir estes 
livros e de os estudar, um día os vindouros o faráo, e nos chamaráo a juízo 
por muitos erros em que houvermos caído par nossa ignorancia; e porven
tura por um pouco de filáucia ero termos por línguas sábias e aristocráticas 
unicamente o grego e o latiro. Veja-se a nossa disserta\áo "Sobre a necessi· 
dade do cstudo e ensino das línguas indígenas" no tomo 3.0 da Revista, p. 53. 

35. Novo exemplo dos inconvenientes de ignorar inteiramente a língua 
indígena nos dá o norne de um rio do fim <leste capítulo 35, que foi inter
pretado Jrisuacoma, em vez de ]uhuacema, que Luiz Thomaz Navarro escrc
veu ]uassema. O príncipe Maximiliano de Neuwied, em sua Viagem (tomo 
l.º, p. 295 ), diz ]aússema; e o Dr. Pon tes, na sua carta geográfica pos ]uacein. 

]uacé quer dizer sede e eyme, sem; de modo que o nome do rio significa 
talvez "rio que náo tem sede", nome que está muito no gosto dos que davaro 
os indígenas, que no sertao chamam a outro - o Igareí, río da sede, ou sem 
água. 

36. De::ste capítulo aproveitou Cazal no tomo 2.0, p. 70 e 72. A mulher do 
donatário chamava-.se In~ Fernandes e seu filho Fernáo do Campo. 

37. Por ]ucuru se nomeia o rio que no mapa 3.0 da Raúío do Estado 

se diz Jocoruco, e numa grande carta do "Depósito Hidrográfico" de Madri, 
Jucurucu. 

38. Maruípe é, quanto a nós, um erro que se repetiu nos códices. Devc-se 
ler Mocuripe com Pimentel (p. 239) e coro Laet, numa das cartas do Novus 
Orbis, impresso em 1633. Laet, nesta obra, que depois se publicou em fran
ces, consultou sobre o Brasil os escritos do paulista Manuel de Morais. Esta 
edi\áO latina foi a 3.ª, scndo as primeiras, holandesas, 1625 e 1630, de Leyden. 
O rio menc.ionado diz-se boje Mucuri; e Neuwied (l. 236) escreveu Mucu ,,.f. 

39. Tupiriiquim ou Tupin-iki quer dizcr simplesmente o tupi do lado 

ou vizinho lateral; tupinaé significa tupi mau. 

40. Este capítulo 40 foi o que Vasconcelos transcreveu quase na íntegra 
nas suas Noticias (51 a 55), e que nos s~rviu para confirmar que ele tivera 
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conhecimento da obra de Soares. Aceci há de ser o Guasisi da Razáo do 
Estado, Aceci de Ilrito Freire. 

41. A doac;áo da llha a Duartc de Lcmos teve lugar em Lisboa, aos 20 
de agosto de 1540, pelos scrvic:;-os que o mesmo Lcmos prestara ao donatário, 
na d efesa da capitania. A confinna\áo régia é datada de Almeirim aos 8 
de janciro de 15'!9 (Chane. <le D. Joáo III, fl. 108v). 

42. Nestc capítulo, faltam ao texto académico urnas cinco linhas, aliás 

importantes, que no nosso se encontram no fim do segundo parágrafo e 
princípio do tcrceiro. · 

43. Deve-se ler acentuando Goarapari, que Vasconcelos na Vida de 
Anchieta (p. 338) escreve Goaraparim, e a Razáo do Estado~ Goaraparig. O 

texto académico dizia Goarapira. Leritibe é adulterac;áo de Leritiba, que 
em guaraní significa "a ostreira". 

44. Tivcmos ocasiáo de consultar e de conservar cm nossas máos urna 
carta autógrafa de Pero de Góis para Martim Ferreira, de quem se faz 
men~áo neste capítulo 44; e por ela conhecemos que é de letra sua o texto 

'lo 
do códice do Diário de Pero .Lopes existente na A ju<la, que demos a luz; e 

-.. 
isso se confirma com o asseverar aqui Soares que Góis acompanhara sempre 
o mesmo Pero Lopes, e com ele se perdcra no Rio da Prata, isto é, na 

ilha de Gorrili do porto de Montcvidéu, segundo sabemos. As emcn<las 
feitas nas primeiras páginas do <lito texto do Di{trio sao de letra de r..fartim 
Afonso, que hoje distinguimos perfeitamente. Fiquem estas advertencias aqui 
consignadas, enquanto náo temas para e las 

1 
melhor lugar. 

45. O texto da Academia .diz Tapanazes, em vez de PafJanazes. tste 
nome ou alcunha derivou, quanto a nós, da Zygaena, chamada pelos indí
genas Papaná, e pelos nossos antigos de "peixe-martclo". 

46. Ainda que o autor, no capítulo precedente, havia <lito que o genio 
goitacá tem a linguagcm diferente dos scus vizinhos tupiniquins, náo pode
mos entender essa afirmativa muito em absoluto, a vista do que assevcra 

agoTa - de que os papanases se fazem entender do mesmo gentio goitad 
e do tupiniquim. Isto vai conforme com a idéia sabida de que os invasores 
que dominavam o Brasil na época da coloniza<;áo eram geralmente da mesma 
ra<;a, haven<lo que excetuar os aimorés, que depois apareceram acossados 
talvez do oeste. Remetemos a tal respeito o lcitor para o que dizemos num 
escrito impresso no tomo 5.0 da 2.ª série da Revista do Instituto, p. 373 e 
seg u in tes. 

47. O texto da Academia dá 22°3/4 ou 22~45'S, a latitude da ilha de Santa, 
que em outros códigos achamos 22 1/3 ou 22º20', o que mais se aproxima 
da de 22º25 'S, que hoje se lhe calcula. 

48. O Cabo Frio jaz, segundo Roussin, ero 23º1 '18" S, e, segundo Living
ston (1824), em 23º1 '2"S, do que nao se estava longe no tempo do nosso 
autor, que o arruma em 23°. 
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49. Saquarema se diz hoje, e náo Sacorema. 

50. Conservamos a palavra Viragolháo, dos códices, pois seria adulted
los o substituí-la pela mais correta Villegagnon, que aliás é menos eufónica 
para nós. O ilhéu de ]eribatuba, que quer dizer "do coqueiral" (de jeribás), 

é o que hoje se diz ilha dos Coquciros. 

51. Por este capítulo se confirma que a primeira funda~áo de uma coló· 
nia nesta baía ¡ do .Rio J de Janeiro teve lugar na Praia Vermelha; e que o 
saco do Botafogo se chamava de Francisco Vclho, por pertencerem 'essas 
terras ao talvez tronco primitivo da familia Velho, no Brasil. 

As palavras - que se chama da Carioca - nao se leem no texto da 
Academia, mas sim, no importante códice m'ais antigo de Évora, e cm outrós. 

52. Pórto de Martim Afonso era o esteiro que vai ter ao Aterrado. 
Charnou-se daquele nome, nao, quanto a nós, por via do célebre capitáo <le 
igual nome, mas siro, da aldeia do principal Araribóia, que no batismo se 

chamou Martim Afonso. 

A descri(;áo da enseada desta nossa baía náo pode estar mais exata . . Os 
nomes Unhaúma, Sucurui, Baxindiba e Macucu sao hoje quase os mesmos. 
A ilha da Madeira é a das Cobras. 

53. Mero de Sá foi nomeado por provisáo de 23 de julho de 1556. Partiu 
da Bahía para a conquista do forte de Villegagnon ero 16 de janeiro de 1560. 
Cbegou ao Rio a 21 de fevereiro; rendeu o inimigo a 15 de mar~o. 

54. Salvador Corrcia governou tanto tempo o Rio de Janeiro que a _ sua 
ilha se ficou chamando até boje do Governador. Antes tinha·se denomin~do 
Parnapicu, dos Gatos, dos Maracaiás e dos Engenhos. 

55. Apesar de todas as diligencias, até boje ainda náo nos foi possível 
encontrar o manuscrito de António Salema sóbre a Conquista do Cabo Frio~ 

56. Do texto da Academia consta que Salvador Correia foi µorneado 
Governador por provisáo de 10 de setembro de 1557. Isto parece verdade, 
mas nao eremos que fosse escrito por Gabrier · Soares, .se nao erudi~áo· de· 
algum copista. Nos melhores códices .náo se encontra essa cláusula. 

57. O primeiro sesmeiro da Uha Grande . foi o Dr. Vicente da Fonseca, 

por carta de 24 de janeiro de 1569. 
A IJha de Sáo Sebastiáo chamavam os indígenas, segundo Hans Staclen, 

Meyembipe; e a dos Alcatrazes, Uraritan. 
" O morro e ponta de Caru~u chama·se vulgarmente de Cairu~u e já 

assim escreveram Vasconcelos (p. 286) e Frei Gaspar da Madre de Deus 

(p. 17). 

58. Tamoio quer dizer "avó", "ascendente", "antepassado". Era o nome 
com que os indígenas de S. Vicente designavam os desta provincia flumi
nense, o que comprova as nossas fortes conjecturas de que a emigra~áo tupi 
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marchou do norte para o sul. Os tamoios chamavam-se a si tupinambás, 
segundo Staden; e aos vizinhos do sul apelidavam os temiminós, isto é, 
seus netos ou descendentes. 

59. A ilha da barra do porto de S. Vicente, que Soares diz parecer 
moela de galinha, chama-se ainda boje da Moela. 

Os Esquertes de Flandres eram urna f'6nília...Bamenga que se estabeleceu 
em Sao Vicente. Um dos individuos chamava-se Erasmo Esquert, segundo 
Pedro Taques. 

60. Martim Afonso recebeu cem léguas da costa por doa~áo, e nao cin
. coenta; e ainda assim a sua capitanía saiu urna das mais pequenas, em 
bra~as quadradas. .Esse grande capitáo náo voltou a Sao Vicente, depois de 
ser donatário; mandou, sim, providencia, lugar-tenentes, etc. 

61. Tampouco nos consta que Pero Lopes voltasse mais ao Brasil depoiS 
de ser aquí donatário, e ternos quase certeza que náo. 

62. É sem verdade que Soares afirma que nao havia noutro tempo for
migas em S~o Paulo. Já Anchieta dá delas conta. E Sao Paulo é, desgra
~damente, terra proverbial, quanto as tanajuras, as saúvas e as tocas de 
cu pi ns. 

63. Em vez de Guainá ou antes Guaianá, escreve Staden Wayganna. 

64. Ilha Branca é talvez adultera~o de ilha do .Abrigo, que é a mesma 
fronteira a ponta do padrao, de que no capítulo seguinte se trata. 

65. O Cabo do Padrao chama-se hoje Ponta de Itaquarufd. Segundo o 
exame que aí fizemos pessoalmente em janeiro de 1841, ésse padráo ou 
padróes (pois existem tres iguais) foram .aí postos por ordem de Martim 
Afonso, cuja armada (segundo P. Lopes) se demorou 44 días no vizinho 
porto de Cananéia. O leitor pode consultar o que ponderamos a tal res
peito no tomo 5.0 da 2.ª série da Revista do Instituto, p. 375. 

66. A baía das Seis Jlhas é naturalmente a enseada formada pelo rio 
Tajaí. 

67. O nome de ilha de Santa Catarina foi dado pelos castelhanos da 
armada de Gabeto, em 1526. Antes, chamavam-lhe llha dos Patos, e já 
lemas que os indígenas a denominavam Xeiimerim. 

' 
68. Diz aquí Soares que a linguagem dos carijós é diferente da de seus 

vizinhos; mas isso nao se deve entender muito restritamente, porquanto no 
capítulo 63 assevera que com éles se entendem os guaianás. • 

69. O nome de porto de D. Rodrigo proveio de aí ter estado o infeliz 
D. Rodrigo da Cunha, que tao tristes episódios passou nesta costa. 

70. Porto da Alagoa é o da Laguna. Nao sabemos se a aduJtera~ao veio 
da pena do autor, ou se a causou algum copista que nao quis admitir em 
sua cópia aquelas palavras espanhola:das. 
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71. Chama-se aquí rio de Martim Afonso ao Mampituba; mas entenda-st> 
que nao foi neste rio, mas sim, no pequeno Chuim, que aquclc capitáo 
naufragou, o que se deduz da leitura atenta do Diário de P . Lopes. A. lagoa 
dos Patos chamavam alguns antigos de Tibiqüera, ou "dos cemitérios", talvez 
ero virtude de alguns dos indígenas que ainda hoje por ali se encontram, 
segundo nos assegura o Sr. Conselheiro Batista de Olivei ra. 

72. Nas últimas linhas deste capítulo 72 confirma Soares a geral opin1ao 
de que os indígenas de toda esta costa, ainda quando v\ven<lo a grandes 
distancias uns dos outros, "sao todos uns e tcm quase uma vida e costumes". 
De expressoes quase identicas se serve o seu contemporaneo Pedro de Maga
lhaes Gandavo, o amigo de Camóes. 

73. Monte de Santo Ovidío é o conhecido cerro da baía de Montevidéu, 
o que Pero Lopes quis. infrutuosamentc chamar de monte de Sao Pedro. 

74. O texto da Academia arruma, com manifesto erro, o cabo das Cor
rentes em 36.0 de latitudc sul; outros textos que seguimos dáo 39 °; mas 
eremos que houve neste número, também engano, e que Soares poria com 
os pilotos do tempo o cabo em 38 °. 

75. O texto da Academia póe a saída de T omé de Sousa de Lisboa a l.º 

de fevereiro, e nao a 2, como os mais códices. 

76. Volve Soares a ocupar-se do célebre Caramuru, a cujo assunto parece 
que dedica va certa predile<;ao. As noticias sao ainda mais minuciosas que 
as que chamaram nossa aten<,;áo no com. 28. 

77. O primciro assento da povoa~áo da cidade era próximo a barra, e, 
segundo a tradi<,;áo, onde está hoje o bairro da Vitória. 

78. As S<1bias providet1das da metrópole em favor da coloniza<;áo da 
Bahia, deveu talvcz Portugal a conserva<;áo de todo o Brasil, segundo melhor 
desenvolveremos em outro lugar. 

79. No texto da Academia se dáo mais as seguintes informa~óes acerca 
do governador D'. Duarte: "Fidalgo muito ilustre, filho de d. Alvaro da 
Costa, embaixador del-reí d. Manuel ao :mperador Carlos V". Nao as admi
timos, por nao se acharem nos melhores Lódices. 

80. A explica<;áo de Purto Seguro até o cabo Santo Agostinho, com que 
se concluí o § 1.0 , nao se contém no texto académico. 

81. Ao lermos esta parte da descri\áo da cidadc, quando aportamos na 
Ba·hja em princípios de maio deste ano, quasc que acompanh¡\vamos o 
autor passo a passo, tanta venlade há cm sua dcscri<;ao. 

82, Quase no· fim do capítulo, em vez de "c:1pclacs da rniscricórdia ou 
dos engen hos", diz, incorretamente, o texto da Academia "capeiaes da rnisc
.ricórdia ou dos e:nieitados". 
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83. A respeito do colégio dos padres da Companhia na Bahía parecc·nos 
que o leitor levará a bem que lhe demos aqui outra dcscri~o, ainda quando 
nao seja senáo para lhe fazer constar a existencia de um curioso livrinho 
como é a obra do pe. Fernáo Cardim, que imprimimos em 1847. 

Diz esse escritor, · em 1585: "Os padres tem aqui um colégio novo, quase 
acabado; é urna quadra formosa, com boa capela, livraria e alguns treze 
cubículos, os mais déles tero a janela para o mar; o edificio é todo de pedra 
e cal destra, que é tao boa como a pedra de Portugal, os cubículos sáo 
grandes, os portais de pedra, as portas de angelim forradas de cedro; das 
janelas descobrimos grande parte da Bahía,· e vimos os cardumes dos peixes 
e baleias andar saltando nágua, os navios estarem tao perto que quase ficam 
a fala; a igreja é capaz, bem cheia de ricos ornamentos de damasco branco 
e roxo, veludo verde e carmesim, todos com tela de ouro, tem uma cruz e 
turíbulo de prata, etc." ( ... ) 

"A cerca é mui grande, bate o mar nela, por dentro se vlo os padres 
embarcar, tém urna fonte perene de boa água com seu tanque, aonde vao 
se recrear; está cheia de árvores de espinhos, etc." ( ... ) 

84. Corrigimos "hortas" onde no fim do capítulo dizia "outras" o texto 
academico; e, também, segundo a li~áo dos melhores códices, "vínte reli· 
giosos", em vez de "doze". 

85. Também aqui seguimos os melhorcs códices, escrevendo duas vezes 
Sua Ma jestade, e náo Sua Alteza. 

86. E.ste capítulo foi bastante retocado a vista das cópias mais dignas 
.de fé, como o leitor pode deduzir pela confronta~o. · A observa~o de 
Soares de melhorarem de sabor e aroma os vinhos fortes que passam a 
linha é hoje tao admitida como é verdade que da Europa se mandam 
vinhos a viajar através da zona tórrida, só para os beneficiar. 

87. Na antepenúltima linha do l.º § do capítulo 13 diz.ia erradamente 
o primitivo texto "por civilidade", em vez de "possibilidade", como 
escrevemos. 

88. Chamamos a aten~o do leitor sobre a rela~lo de 1:2:~ entre as 
classes dos defensores da Bahia em 1587. a saber: dois mil colonos europeus, 
quatro mil africanos. e seis mil indios civilizados. 

89. O nosso autor, que tanto entu~asmo e predile~áo mostra pelo Brasil, 
náo contente com o haver dito no pro&nio que éste Estado era .. capaz para 
se edificar nele um grande império", repete esta sua aspira~1o a nossa inde
pendencia e nacionalidade, dizendo neste capítulo que já D. Jolo 111, com 
mais alguns anos de vida, poderá ter aqui edificado "um dos mais notáveis 
reinos do mundo". 

t sabida a anedota referida pelo autor dos Diálogos das Grandezas do 
Brasil (obra escrita no século seiscentos) da profecía do astrólogo que. ao 
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chegar a Lisboa a nova do descobrimento da terra da Vera Cruz, vaticinou 
que havia ela de ser abrigo e amparo da metrópole. Depois da aclama~o 
de D. Joáo IV tratou a Espanha de lhe ceder o Brasil , e tornar a reunir 
a si Portugal, o que se teria realizado se a 1''ran~a nao se met<:sse de permeio. 
O marques de Pombal ideou trazer ao Pará a sede da monarquía; depois 
<lde, o poeta Alvarenga convocava para o Brasil a rainha Maria I (Flori/értio 
da poesía brasi/eira, tomo 2.0 , p. 37) e o alferes Lisboa (em 1804) desej:va 
que em Minas o príncipe D. Pedro fosse estabelecer seu impérío (Florilégio, 
p. 574). f.stes fatos sao, pelo menos, curiosos. 

90. Na doa~áo da ilha de Taparica, ou Itaparica, corno agora se diz, se 
compreendia a de Tamarantiba. Receberam ambas foral em 1556 . . 

' 
91. Onde se diz - da parte do Padrao - parece-nos que houve salto de 

urna palavra e se deve entender "da parte da pon ta do ra<lrao". 

92. A ilha de Maré, de que se faz aquí men\áO, é a mesma que inspirou 
o poeta baiano Manuel Botelho de Oliveira, que táo belamente a descreveu 
em sua Música do Parnaso (Lisboa, 1705, p. 127). Essa bonita composi\ao foi 
reproduzida na Florilégio, tomo l.º, p. 134. 

93. O texto da Academia contém, depois da palavra "Pirajá", do 3.º § 
deste capítulo, as seguintes linhas, que nao encontramos nos melhores códices, 
e <levemos julgar introduzidas por curiosos: "Esta cnseada tem na barra de 
fundo <luas brac;as de preamar; cabem até 80 navíos d~ for\a, os quais 
entram descarrcgados e hao de sair na mesma forma. T em na bvca duas 
fortifica\óes, uma maior de urna banda, e outra mais pequena de outra." 

94. O texto a que nos ternos referido trazia "..\lteza" onde outra vez 
admitimos "Majestade". 

95. Diz o mesmo texto "Ponta do Toque", cm vez de P. do Toque-Toque, 
como sabemos que se chama. 

96. "Aretu" lemos num dos códices, e admitimos a li~áo, ao saber que 
havia por ali um engenho com tal nome; o que se náo dá, segundo nos asse· 
veram vários baianos entendidos com o nomc "Utum" do texto academico. 
"Otuim" e "Ultuim" se Je, porém em alguns manuscritos. No texto mencio
nado lé·se também "Curnuibao" em vez de Carnaibu\U ou "Carnaybuc;u", 
como lemos cm J. de Coimbra, n.0 86, p. 67. 

No mesmo texto se le, ainda erradamente, Sacarenga e Pitanga em vez 
de J acarecanga e Petinga. 

97. A palavra Tayac;upina, a que pusemos um ponto de interroga~o. 
náo nos foi possível decifrar adequadamente. 

98. Caípe ou Cahipe quer dizer "o esteiro do mato''. Tratando do enge
nho de António da Costa, le-se no texto da Academia, depois da frase "que 
está muito bem acabado", as seguinte.s palavras, evidentemente anacrónicas 
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para o livro de Soares: "Que depois foi de Est~váo de Brito Freire, que 
Deus perdoe, e fez outro engenho por nome Sao Tiago, bem no fim de 
Pernamerim, para a banda da freguesia Tamarari oe água das melhor~s 
que hoje no Brasil há". De Itapitanga volve o autor a ocupar~se no cap. 187. 

99. Notam·se grandes variantes entre o nosso texto e o da Academia. 
Além de linhas que lá faltam, leram-se errados os bem conhecidos nomes 
de Paraguafu, Acum, Cajaíba e Tamarari. Farreirey foi erro que escapou 

ainda no nosso texto: leía-se Tareiry. 

100. No mesmo texto academico le-se Antonio Penella e Rodrigo Muniz, 
em vez de António Peneda e Rodrigues Martins, como encontramos nos 

códices mais dignos de crédito. 

101. Aqui ternos um novo rio de Igarafu, o que prova que habitualmente 
ali chegavam, como fica dito (coro. 15 ), as naus dos europeus. 

102. Pujuca é o nome que dá o nosso texto a ribeira que, entre outros, 

o da Academia escreveu Puinqua. 

103. O rio Irajuí é o que hoje se diz Pirajuía. No texto da Academia 
encontram-se lrayaha, o que procedeu naturalmente de má leitura do copista. 

104. ]iquirifá é o nome que hoje se dá ao rio que Soares designa por 

]equeirijape. 

105. Concluí Soares com a sua minuciosa descri\ áO de todos os recóncavos 
da Babia, cuja extensáo, sem meter os rios 

1
de água doce, avalia em 53 

léguas; e nessa extensao conta 39 ilhas, além de 16 do interior dos ríos. 
A topografia do Recóncavo ainda até hoje n1o teve melhor, nem mais exato 

aluno. 

106. Sao curiosas as notas estatísticas da Bahia (em 1587), e permila-se 
que as recapitulemos: 36 engenhos, que exportavam anualmente para cima 
de 120 mil arrobas de ai;úcar; 62 igrejas, entrando 16 freguesias, 3 mosteiros, 

e 1.400 barcos de remo. 

107. Algumas varia¡;óes encontrará o leitor no nosso texto, gra\aS a con
frontai;áo de tantos códices: As primeiras éguas valiam a 60$ rs. e ficaram 
depois a 12$; e náo eram a 100 e ficaram a 20$; os cavalos que por negócio 
se levavam embarcados a Pernambuco eram lá pagos a 200 e 300 cruzados, 
e náo a 20 e a 30, o que quase equivalía aos pre\OS da Babia, etc. 

108. No exem plar da Academia diz-se (p. 135), acerca das plantas de 
soca - "que sao as que rebentam e brotam das primeiras cortadas". Foi 
por certo explicac;áo de algum copista animado de excesso de zelo. 

109. No último §, tratando-se dos inhames trazidos das ilhas da Africa, 
vero no texto· da Academia, em vez daquele nome, o de taiobas, que é o 
nome indígena, e náo se encontra nos mais códices, mas siro, inhames. 
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110. Hortalic;as que já se cultivaram na Babia ero tempo de Soares, e 
por este já apontadas no capítulo 36: Cucumis sativus - Cucurbita pepo -
C. citrulus - Sinapis nigra - Brassica napus - Raphanus sativus - Brassica 
oleracea crispa - B. o. murciana - Lactuca sativa - Coriandrum sativum 
- Anethum graveolens - A. foeniculum - Apum petroselinum - Mentha 
saliva - Allium cepa .:- Allium sativum - Solanum melongena - Plantago 
- Mentha pulegium - Sisymbrium nosturtium - Ocimum mir.imum - o. 
basilicum - Amaranthus blitum - Portulaca oleracea - Cichoneum endivia 
- Lipidum sativum - Daucus carota - Beta vulgaris - Spinacea ole
racea, etc. 

111. Nao respondemos pela devida exatidáo da ortografia dos nomes das 
espécies de mandioca apontadas no capítu'lo 37. No texto acadcmico vero 
diferentemente, e Marcgraf e Vasconcelos trazem outras denominac;óes. O 

mesmo faz José Rodrigues de Melo, que escrevcu em verso latino o melhor 
tratado que conhecemos acerca desta raiz alimentícia; este tratado em dois 
cantos foi "trad uzido pelo Sr. Santos Reís, e publicado na Bahía, com outras 
composi\oes análogas, ero um tomo, com o adequado título de Geórgica 
Brasileira. 

112. A tapioca de que Soares trata era preparada um pouco diferente
mente do que boje se usa no comércio. Este nome e o da mandioca sáo 
puros guaranís; e foram ambos adotados pela Europa, como tantos outros 
nomes indígenas, segundo iremos vendo. 

11 3. N:Io deixou Rodrigues de Melo de escrever com elegancia acerca das 
propricda(lcs venenosas do sumo da mandioca crua: 

Fac procul hinc habeas armenta, omnemque volucrum 

A tiliwn gentern, positos neque tangere suecos 

Pemtillas: namque illa quidem niveoque colore 

lnnataque trahit pecudes dulcedine captas 

Potio; niortiferwn lamen insidiosa venenum 

Continet; et fibris ubi pestem hausere, furore 

Huc illuc actae pecudes jJer prata feruntur, 

Et gyros agitant erebos, ó·c. 

114. A pronuncia¡;áo tipeti ou, aportuguesadamente, tipitim, temo-la por 
mais conforme a dos indígenas do que a ele tapeti, tapetim, etc. Moraes 
a<lotou aquela primcira; mas esta última parece-nos mais eufónica. Urupema 

(segundo o Dic. Bras., p. 27) era qualquer crivo: a ortografia de Soares é 
a seguida por Moraes. Há, porém, quem escreva gurupema (Cunha 
Matos), garupemba (Mem. da Acad. de Lisboa, Tomo 7.o), goropema (Joáo 
Daniel, P. 5. p. 24), e oropema (.Antonil, p. 11 7 da l.ª ed.). 

115. Quae sueco nocuit radix, feret ipsa salute 111. 

]am praelo dornita elicitoque irmoxin sucr;(l 

cliz Rodrigues de Melo a rcspeito da carimá: 
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116. As palavras "algumas jornadas", no principio do capítulo, faltam no 
texto academico. 

117. t curiosa a variedade de ortografía com que se tem escrito o nome 
que adotamos dos indígenas para a planta de raiz amilácea que Pohl deno
minou Manihot Aypi, seguindo para esta denomína~áo da espécie da orto~ 

grafía de Lery (p. 135 da edi~ao da Rochelle, de 1578), do T esoro Guaraní, 
de Martiniere (t. }.o, p. 120), que adotaram Denis e St. Hilaire; Vasconcelos 
também urna vez assim escreve (not. 140), bem que cm gcral seja nisso 
irregular (v. Liv. l.º, not. 71 , 73, 74). Soares com o seu contempodneo 
Gandavo (fl. 16 da ed. 1576) parece ter preferido a mais aportuguesada de 
aipim, seguida por Antonil (p. 69), por Vandelli, alferes Lisboa, Rebelo 
(p. 110) e os viajantes Spix e Martius ·(t. 2.0, p . 526). Botelho de Oliveira 

escrcveu tty_pim (Floril., p. 142), e Cazal (1, 115) igualme~te; Marcgraf 
aipii, e assim se lé no Cúro das Musas (t. I.o, p. 143), e ,nos dicionáríos 
portugueses, que também dáo impim. O autor do Caramuru, (C. 4.0 est. 19) 
escreveu aipi. 

Esperamos que o leitor nos dcsculpe a digressáo que fizemos sobre essa 
" palavra, acerca da qual desejávamos que se assentasse cm urna ortografía. 

Apesar da prefer~ncia que já a ciéncia deu a aipi, nós em linguagem pre
feriríamos, com os clássicos Gandavo e Soares, aipim. 

118. No capítulo 44 descreve Soares várias Convólvulas, a Dioscorea 
sativa, o Caladium sagittifolium (Vent) e talvez o C. Poecile de Schott. 

119. Ao Zea Mais L. se diz no texto que chamava.m os índios ubatim; 
eremos que diría Soares abatim, pois abaty e dvaty encontramos em muitos 
autores. 

120. Abbeville (fl. 229) refere que os indígenas do Maranhao chamavam 
as Cavas comandd, e o pe. Luiz Figueira na sua gramática da língua geral 
(p. 87 da 4.ª ed.) dá o mesmo significado. 

121. A conhecida planta leguminosa Arachis hypogoea L. chama Soares, 
a portuguesa, amendo{ como se proviesse de améndoa. O nome é degenerado 
do mandubi ou mandu{ indígena. Abbeville escreveu (fl. 226 v.) mandouy. 
Na Espanha chamam-lhe avellanas (avelás) a~ricanas. 

122. No capítulo 48 trata Soares das pimcntas que dao várias solanéias 
capsicinas do Brasil, das quais nao se esqueceu de tratar Fingcrhuth na sua 
monl'~afia impressa em 1832. Cremos que o nosso autor menciona sucessi
vamenle o Capsicum cerasiforme, cordiforme, baccatum, longum e frutescens. 
Montoya (Arte y lJocab., p. 141) chama a pi menta quivi; o Dic. Bras. 
kyynha; Monteiro de Carvalho, com Piso, quya. 

Juquiraí quer dizer "molho de sal", jukyra, sal (Dic. Bras., p. 70) e ay 
molho (ídem, p. 52). 

No códice da Bib. Portuense (1019/ 6) le-se mais no fim deste capítulo 
o seguinte: 
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"H;í outra casta de pimcnta, a que chamam cuiem1rzm, por ser ma1s 
pcquena que todas; da qual se usa como das demais e tem as mesmas qua
lidadcs, cuja árrore é pequena. - Há outra pimenta, a que chamam ct1iepiá, 

/ 

que na fei~áo é rnais redonda e pcqucna da qual se usa como das mais e 
tem as mesmas qualidades, cu ja árvore nao é grande. 

"Há outra pimcnta, a que chamam cuiepupuna, do tamanho de um 
gravan~o muíto redondo. Esta em verde é muita preta e depois de madura 
faz-se vermelha, e queima a seis palmos, e dá fruta em todo o ano; todas 
estas pimentas sáo cheias por dentro de umas sementes brancas da fei~áo da 
semente de mastru~os, que queima mais que a casca, e delas nasccm as 
pimentciras quando as sem<!iam. 

"E já que dissemos das pimentas que queimam, digamos agora das que 
o náo fazem e que sáo muito doces, urna das quais se chama saropó, que 
é tamanha como uma avela, a qua! como é madura se faz vermelha, e de 
toda a maneira é muito doce, cuja árvore é de cinco a seis palmos, e dá 
todo o ano novidade; estas pimentas se fazem em conserva cm a\úcar. 

"A outra casca, a que chamam aio, que é da fei~áo de urna bolota, e do 
scu tamanho, a qual se faz vermelha como é madura, e sempre é muito 
doce, a qual se faz também cm conserva em a~úcar e se faz árvore grande, 
que em todo o ano dá fruto. 

'"Nao é bem que se fa~a pouca conta da pimenta do Brasil, porque é 
muito boa e náo tem outro mal que queimar mais que a da fndia , e quem 
muito a tem cm costume folga mais com ela, e acha-lhe mais gostoso que 
a da 1ndia, da qual por csse respeito se gasta pouca no Brasil, ·onde os 
franceses váo buscar a natural da tena, porque da casca vermelha se apro
veitam nas tintas da mesma cor, e se quanclo váo resgatar a cssa co.sta 
acha-sc muita dela, estimá-la ·iam muito mais que o pau-brasil; e das 
sementes de dentro se aproveitam pisando·as bem e lan\ando por cima das 
pímentas da 1ndia, coro o que a rcfinam e abatem; ainda que se faz este 
benefício a esta pimenta, poderá entrar na Espanha muita soma, se Sua 
Majestade dera licen\a para isso; de tal massa é esta terra da Babia, que se 
lhe lan\arem a semente do cravo o dará, como noz-moscada, que tero o 
sabor dela, e dá outras árvores qu-e dáo canela; se for a terra quem a saiba 
beneficiar será como .a de Ceiláo, de que se dirá adiante. 

123. Soares dá notícia de rnais espécies de anacárdios do que as conhe
cidas dos naturalistas; mas no sertáo vimos nós ainda urna espécie (talvez 
genero) mas cuja planta é rasteira. O caju oriental é descrito pelo conhe
cido botanico portugues Loureiro, na Flora Cochinchinensis (Ed. 1790, 11, 
248; e Berlim, 1793, p . 304). 

A palavra catinga, no sentido de maco carrasquento ou charneca de 
moitas e matagais é de origem indígena e deriva de ca e tinga, mato bran
cacento. Catinga no sentido de "mau cheiro", se náo derivou desta mesma 
acepc;áo, deve ser voz africana. 
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124. Deste capítulo parece deduzir-se que já antes da introdu~áo no 

Brasil das bananas da África e da Asia havia na ter.ra pelo menos duas 

espécies de pacovas: grandes e pequenas. 

125. Mamao (Carica Papaya L.) nao é fruta indígena do Brasil; porém 

outro tanto náo sucede a papaiácea jara<:atiá a que n osso Veloso chamou 

(Flora Flum. ) Carica dodecaphylla. 

126. As árvores frutíferas indígenas com que se oc.upa Soares no capítulo 

52 estao hoje todas conhecidas e descritas pelos naturalistas. A mangaba é 
a Hencornia speciosa de Gomes; os ara~s pertencem, bem como as guaiabas, 

ao genero Psidum1 o araticu é urna Anona; vem depois o abajeru (Abbeville, 

fol. 224, escreve Ouagirou), que parece um Chrysobal(!.nus; segue tal vez a 

rosácea Rubus idoeus ou occidentalis (Veloso, V, est. 81 e 82); notamos depois 

entre outras a Byrsonima Crisophylla, de Kuth;1 · a J!itex tarumd e lngd 

edulis de Martius; a Spondias myrobalanas de Veloso (Flora Flum. IV, est. 

185 ); a Moronobea esculenta de Arruda ou a Platonia excelsa de Martius, 

o Caryocer pequi, etc. Tudo isto, salvo engano. 

127. O ambu, imbu, ombu ou umbu (que para todas as ortografias há 

autoridades) é a notável planta que o nos.so Ar~uda (Discurso dos jardins) 

denominou Spondias tuberosa. 

128. Das frutas do sertáo da Bahia que Soares reúne no cap. 54 há menos 
conhecimento. Trata-se de um Lecythis, segue-se talvez urna planta rizo

bolácea, outra apocínea (talvez outra cariocarácea), um jenipa e o conheddo 

oiti, de que Arruda fez o novo genero Pleragina. Cazal (ll, 60) escreve 

goyty, Vasconcelos (ll, 87), gutti, Abbeville ouity. - Este capítulo neeessita 

mais estudo. 

129. Para melhor se identificar o leitor com a sinonímia das primeiras 

remetemo-lo ao cxame da magnífica monografia desta familia, do célebre 

Martius, precedendo a tle, se fór possível, o conhecimento prático das mesmas. 

Nas Reflexóes criticas enganamo-nos a tal respeito ero várias de nossas 

conjecturas, feitas sem fundamento e só quase inspiradas, como em outros 

lugares da se~áo 4.ª desse escrito, pelo desejo de acertar. 

130. Bem conhecida é a passiflora marac;ujá-a~u, com que se come<a o 
capítulo das ervas frutíferas. Nao nos acontece oqtro tanto coro a planta 

de que se trata dcpois, e que nos· parece alguma solanácea. Segue utn 

cactus, com o nome indígena por nós conhecido, logo depois um A strocarium 

e termina o capítulo em duas plantas bem conhecidas: urna bromeliácea e 

um Piper, segundo eremos; talvez o ungn~culatttm de Ruiz e Pavon. No nosso 

texto se escrevcm clas carauatá e nhambi. Esta última palavra escreve Piso 

e a Farmacopéia Tubalense, nhambi. Quanto aquela, Vasconcelos (11, not. 
70) diz caragoatá; Antonil (p. 113) , caravatá; Piso e Brotero, caraguatá; 

Bluteau caragoatá e também caraoatá; Fr. Antonio do Rosário carauatá e 
• 

.Morais carahuatá; mas, boje, mais geralmente, ~m quase todas as nossas 

provincias, se adotou gravatá. 
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J 31. O ananás oferece cxemplo de m:lis uma palavra indígena nossa que 

passou as Jínguas da Europa, e a linguagem das ciencias, <lcpois que Thun
berg forrnou o genero A11a11nssa. Vamos registrando cslcs fatos para <l~cidir 
se pa ra nós a língua guaraní é ou nao digna, a par da grega, <le ser culti· 

va<la como língua sábia, necessária para dar esclarecimentos nao só na 

etnografía e na botfrnica, como nos diferentes ramos da zoologi.!. Só na 

bot<inica, além do mencionado género A ntma,,sa, lemos com nomes brasileiros 

os gt·ncros (náo falan<lo nas cspécies) An<lira, 1\ pcíba, J acaran<l{1, Icica e 

Ingú. 
132. A caburdba está hojc des :gnada como i\1iroxylon Cabriuva. Nao 

sabemos qual espc.'~cie de copaífcra c.': mais gcral na Bahía , :'1 qual se referia 

Soares. As virtudes do seu óleo foram já cm I69·l aprcgoa<las pelo Dr. 
Joáo Ferreira da Rosa no tr:ltado da Cv11stil11if,·fio Pestilencia[ de Pernam-

buco, p. 51 a 5G. 
133. Embaíba (ou, segundo outras ortografias, cmbaúba, imbaíba, ambaíba 

e ambaíva) é a conhecida Cecrópia, únore urticácea de cujas fulhas se 

alimenta a pregui~a (animal. se entcnde) . Quando as caraobas, os indígenas 

davam este nomc a vári as plantas bignoni~ceas, e nao nos é fácil acertar 

quais delas sao as <luas ele que se ocupa Soa res, bcm que imaginemos a 

primeira a da estampa 50 da Flora de Veloso, e cm tal caso a que Martius 

cl assi ficou com C-ybistas antisy/'hilitica. 

134. A árvore da alméccga ou icica (ygcyca no Dic. Bras.) é do genero 

que ;\ublct dcsignou com o próprio nome guiancnse (e que tamb<'·rn é nosso ) 

de icica. - Corncíba {: a S<'l1i11us aroeira, e.le Veloso; gencúnia <'· urna Cassia, 

náo nos é fácil saher qual; cuipeúna parece um J\tyrtus; segucm dois cipós 

leguminosos; e o conhccido Hhizo/>hora 111a11p;fe, L., 011 mangue-vermclho. 

l 3!í. As plantas descritas no cap ítulo 61 sfio loe.las de uso comum, e por 

isso mui conhccidas; vem a ser: a nicocia na, o rícino 011 mamona, a batata

de-purga ou ja lapa (jcLicu~u) e a rubi;ícea ipccacuanha, que o nosso autor 

escrcve t>ecauem, e os antigos jesuítas ipecacooya, de onde derivou o nome 

fJoaya, que muitos Jhe dao. Ao tabaco chama Soarcs pelume; segundo ~fon
toya (Voc., p. 203), dizia-se em guaraní petyma, ou, como traz o Dic. Bras., 

jrytyma. Damiáo de Góis (Crónica de D. l\1wwel, parte J. cap. 56) e com 

ele Baltasar T eles (Crónica da Companhia de ] e:,us, parte 1, Livro 3.0 , cap. 

3.º, p. 442 ), chamam-lhe betum. O cronista do rci D . . Manuel narra como essa 

planta foi Jcvada a Europa por seu irmao Luís de Góis, que ao <lcpois foi 

jesuita, e de q ucm nenhum bolanico tem feíto caso até hoje, apesar <lo 

scrvi~o que fez, muilo maior <lo que Nicot. As minuciosas informac;óes sóbre 

0 como se fumava sáo h ojc mui curiosa prolixiúade, por isso mesmo que 

tocios sabem o que é "beber fumo", como Soares chama ao fumar. 

136. l\frmiú eleve entender-se o nome indígena do algodociro (GossyjJium 

11iti/olium de Lam. ) - O Dic. Bras. diz amaniú., e Montoya (p. 151) amandiyú.; 

cm Abbcvillc (f. 22G v.) lemos amonyou. - A Lantana camará é hoje conhc-
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cida por toda a parte; ubá ou taboca é o Gineriurn sacharoides de Kunth; 
náo sa bemos se há engano na palavra "jaborandi", ou na última, "jaboran

diba", quando nos diz o autor que o nome dado pelos indígenas as duas 
plantas era o mesmo; o último é evidentemente o PijJer jaborandi de Veloso. 
Nao afian~amos a corrc~ao ortográfica em caapiam; deveria talvez ler .se, 
com Piso, caaopiá, planta do genero que Vandelli dcnominou Jlismia, em 

honra do seu amigo M. de Vismc. 

137. Aos fedcgosos (Cassia sericea, Sw.) chamavam os jesuítas tareroguy, 
de onde se p ode ver que nao ha,·c rá érro no nosso texto em tararucu; bem 

que nos inclinemos mais a desinencia em quy, e seríamos de opiniáo que a 
preferíssemos para a nossa língua em todos os casos identicos, pois até parece 
que os muitos uu tornam a linguagem tristonha. Para reduzir as outras plan
tas, apesar de terem alguns nomes conhecidos, até na botánica, encontramos 
contrariedades, as quais todas só poderá aplainar algum naturalista que se 
ache na província em que o autor vivia. 

138. O cedro, chamado acaiacá pelos indígenas (Dic. Bras., p. · 23), é, 

segundo se nos assegura, do genero Cedrela. "' 

139. Náo respondemos pela corre\áo do nome da segunda árvore que o 
nosso texto chama de guaparaíva, e, m enos ainda, pela do da Academia, 

quoapaiju; pois nem sabemos o que seja. Da jutaipeba propós-se Baltasar 
Lisboa a fazer um novo genero com o nome de jatahypeba valenciana. 

140. Também quis o mesmo Baltasar criar um novo genero coro o nome 
de Massaranduba, talvez scm saber se esta sapot¡lcea, embora no Brasil cientl
ficamente dcsconhccida entáo, nao p ertencia a algum vclho género. - Para 
se classificar ele novo na botánica é necessário ter sobretu<lo muita erudi~áo 

dos escritos da ciencia: muitos gencros se contam hoje que se hao pouco a 
pouco ir reduzindo a espécies de outros. Quanto ás espécies, principalmente 
na América, onde as fisionomías naturais tém tanta semelhan~a urnas 
coro outras, apesar das distancias, estamos persuadidos que mais de 
metade delas se veráo reduzidas a simples variedades, quando haja viajantes 
naturalistas que percorram todo este continente, e tratem de harmonizar os 

trabalhos dispersos de tantos, cada qual a querer-se fazer célebre e aos seus 
prote tores. Uro classificador de plantas deve ser exclusivamente botánico. 

Segundo o nosso texto, chamavam os indios andurababapari ao angelim, 
que Piso chama Andira ibacariba, e Manius reduziu sob o título Andira 
rosea. A palavra andira faz . crer que alguma coisa tinham os morcegos que 

ver com esta árvore. 

O códice academico diz andurababajari, e o coronel Carlos Juliáo (últ. 

número de O Patriota, p. 98) o teria visto em manuscrito. No Dic. Bras. (p. 
12) chama-se-lhe polura. - Anuda tinha denominado o angelim Sholemora 
pernambucensis. Lamark havia já proposto o genero Andfra, de que é sinó

nimo e Geotfroya de Jacquin. 

-
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O jequiti há nao sabemos que cstcja rcduzido. Ubiraém é naturalmente o 
úurayén de Antonil (p. 57), que o Sr. Riedel classificou como Crysophyllum 
Ruranhen. - Sepcpira é a sicopira (assim escreve J\.foraes): talvez a mesma 
que Baltasar queria (lcsignar com o nome de ]oanesia magestas. - Antonil 
(p. 51, 56) escrcve S(lpupira, e o au tor do p oema Caramuru, supopira. A 

/Jowdichia major de M~rti us é uma sicopira; a urucurana do Rio de J aneiro 
Coi reduzida pelo Sr. Dr. Frcire Alemáo a um genero novo, a que deu o 
nome de l/yeronima alchorneoides. Náo sabemos se a da Bahia é diferente. 

141. Antonil (p. 57) cscrevc camassari e Cazal cama{:ari. - O autor 
pondera mais adiantc (cap. HH) o valor desta árvore, <la qual seria fácil 
cxtrair alcatráo. - Guanan<li é talvez urna clusi:icea, e poderá ser a mesma 

Moronobea coccinea que encontrou Aublet na Guiana Francesa. 

142. Das árvores que dao embira mencionadas no capítulo 68 é mais 
conhecida a que Veloso (IX est. 127) designou por Xylopia muricata. 

143. Das madciras de lei que neste coment<lrio cabe tratar, s6 nos consta 
que estejam classificadas a do pau-ferro, e a que Soares diz ubiraúna, se é 
a braúna vulgar (Melanoxylon brauna, de Schott). - Ubira-una significa 
"madeira preta" e ubirapiroca "madeira cascuda" ou "escamosa". 

144. Tatajiba ou antes tatajuba (juba significa amarelo) é a Brous
sonetia tinctoria, Mart. - Scrcíba a Auicenia nítida L.; e a terceira árvore, 

cujo norne náo podemos ain<la justificar é a Laguncularia R acemosa d e 

Gaertnei::. 

145. Apeíba, com este mesmo nome, deu ciencia um genero, na ordern 

natural das tiliáceas. Aquí trata-se da jangadeira, ou árvore das jangadas, 
que Arruda apelidou A. cimbalaria. - Sobre as outras árvores nao nos atre
vemos a fazer reflexócs sem mais conhedmento especial delas; dcixamos essa 
tarefa para os que (orem botánicos de profissáo; o fim <leste comentário 

é outro, e ainda quando estudássemos toda a vida das ciencias, que abrange 
hojc o ~ivro de Soares, em alguns pontos deixaríamos de ser juízes competentes, 
o nome da árvore com que come~a o capítulo deveria etimologicamente, 

talvez, ser calamimbuca, isto é "pau de cinza". 

Ubiragara quer dizer "árvore de canoas". - Cremos que seja a figueira 

do mato ou gameleira· (Ficus doli(lria Mart.) - Se soubermos algum día a 
língua tupi ou guarani e estudarmos bem os seus nomes de árvores, animais, 
etc., acharemos que todos eles teráo como este sua explica~áo das proprie
dades e usos dos respectivos objetivos; o que já advertimos coro a palavra 

andira no com. 140. 

146. Carunje parece-nos palavra adulterada. l nhuibatan escreve J. André 
Antonil (p. 57), jacarandá é já um genero boti'tnico criado por Jussieu; náo 
sabemos se a ele pertence o de Soares. - Mocetayba escreve o jesuíta Vascon
celos (11, 80), e messetaúba Antonil (P . 56 e 57). - Ubirataya é talvez a 
ubirataí ou urutaí descrita por José Barbosa de Sá (fol. 361 v.), num extenso 
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livro manuscrito do século passado, obra feita no sertao quase com tantas 
informa~óes filhas da própria observa~áo do autor, como esta de Soares que 
ora comentamos. Tangapemas lemos em Vasconcelos (11, n.0 18). - Refe
rimo-nos, deste jesuita, quase sempre as Notícias Curwsas, que tiveram 
urna terceira edi~áo no Rio de Janeiro cm 1824, num volume de 183 

páginas de 4.0 • 

147. Ubiratinga quer dizer "madeira branca". 

148. Anema significa "cheirar mal" (Dic. Bras., p. 40), de modo que 
ubirarema quer dizer "madeira fedorenta". G1lararema se Ie no Patriota 
(111, 4.0 , 8); ou tros dizem ibirarema. 

149. A leguminosa de que primeiro se trata, coro o nome comedoí, é 
naturalmente .do género Ormosia. - Araticupana (como diz o texto da 
Academia e vem de Moraes) é a Annona palustris L. - Anhangakybaba seria 
mais corretamente a tradu~·áo de "pente do diabo". - Cuieíba ou "árvore 
das cuias" é a conhccida Crescentia cujete L. Da jatuaíba ou jutuaíba trata 
também Barbosa de Sá, fol. 365 v. .. 

150. O timbó.cipó é a Paullinia pinnata de Lineu; o cip_?-imbé o Philo-
dendron Imbé de Schott (Veloso, Flora Flurn., IX, est. 109). 

151. Tucum, segundo é sabido, é urna espécie de Astrocarium. 

152. A ave que Soares designa por águia caburé-a~u é, pelol! indicios que 
nos dá, a Trachypetes aquilas de Spix. - Nhandu ou ema é a Struthia rhea 
de Lineu. - Abbeville (fol. 242) escreve Yandou. - O tabuiaiá, que Baena 
(Corog., p. 100) diz tambuiaiá, pela etimología se julgaria um Anser, pois que 

aiá quer dizer pato; mas a descri~o conforma-se mais a que seja algum 
Cassicus. 

153. O macucagud descrito por Soares nao é o macuco vulgar; parece 
antes a Perdix capoeira de Spix, e por conseguinte nao Tinamus; Abbeville 
escreve macoucaoua, e Staden mackukauca (P. 2.ª, cap. 28). 

O motum de Soares é exatamente o Crax rubirostris de Spix (Av. II, 
Tap. 67). O jacu por ele descrito náo nos parece nenhum dos galináceos 
classificados no género Penélope; cujos nomes brasílicos para as espécies 
jacupema, jacutinga, etc., a ornitologia já admitiu. 

Tuiuiú é reconhecidamente o Tantalus loculator de Lineu. Em Caiena, 
chamam porém Touyouyou a lHicteria americana. 

154. O canindé de Soares é urna variedade da Aratinga luteus de Spix 
(Av. Tom. l.º Tab. 16). Confronte-se também a descri~áo de Buffon (Hist. 
Nat. Tom. 7.0 p. 154 e 155, edic. 4.0 gr.). - A arara e tucanos sáo bem 
conhecidos. - Embagadura, entre os indígenas, era o punho da espada, se
gundo melhor se explica no capítulo 173. 

155. Uratinga (Ouira-tin de Ahbeville, fol. 241 ), - é a Ardea egretta de 
Lineu; Upcca, V pee de Abbeville (fol. 242), lpecu no Dic. Bras. (p. 59), 
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é ave do genero Anas. - Aguapea~oca ou Piassoca a Palamedea cornuta de 
Lineu; Jabacatim a ribeirinha que Moracs (no voc. Papa-peixe) designou 
por jaguacati. Os gariramas sao do genero Tringa. Jacua~u é evidentemente 
a Ardea soclopacea de Gmelin, para a qual Viellot propós o genero Aramus, 
havendo sido por Spix denominada Ralus ardeoides. 

156. O nhambu é conhecidamente o Tinamus pltLmbeus de Temnink. 
Pica~u, parari, juriti e piquepeba parecem as Colombinas ·griseola, strepitans, 
caboclo e campestris de Spix. 

157. Papagaio é voz africana; era o nome dado em Guiné aos cinzentos, 
primeiros que se levaram a Portugal. O nome brasílico é ageru ou ajur-u 
como admite Moraes (Dic. Port.) - Abbeville (fol. 234) escreveu juruue. 
- Assim, ajerua~u (que outros escrevem juru-assu) significa papagaio 
grande, e ajerueté papagaio verdadeiro. O primeiro, bem como corica, 
parecem do género Ara. Thevet (fol. 93 das Singul.) escrcveu Aioroub. 
Tuim será um dos Psitaculus grcgarius de Spix. - Soares escreveu, com 
Gandavo, maracaná; outros, porém, dizem maracaná. - Consulte-se Marcgraf 
(p. 20); Johnston, Avi, p. 142; Willugby, Ornithol. (p. 74), e Brisson, Orni
thol., Tom. 4.0 p. 202). 

158. O capítulo 84 ocupa-se de várias aves ribeirinhas; talvez da Ardea 
garzetta de Gmelin; da Sterna magnirostris de Spix; de urna Procellaria; 
da Micteria americana; de alguns Ibis, Triaga, etc. - Sucuri <leve ser Socó
boi ou Ardea co~oi de Lath. - Em vez de margui lemos em uns códices 
margusi, e talvez se devesse ler majuí, que é o nome dado as andorinhas 
(Dic. Bras. p. 12). - Pitchuiio parece que se diz no Peregrino da América (p. 
48) que era o bem-te-vi; mas a descri~áo de pitaoáo nao se conforma. 

A59. Urubu é o Vultur jota de C. Bonaparte; caracará o Polyborus vul
g<.iiis de Vieillot; oacaoam o Astur cachinans de Spix (Tom. 1.0 , tab. 2.º): 
- Urubutinga, a vista da descri~áo nao pode dcixar de ser o Cathartes papa, 
e impropriamente chamou Lineu a urna águia negra Falco urubutinga 
quando esta última palavra quer dizer "urubu branco"; mas igual troca 
já se fez com a araraúna. Difícil será reduzir a espécie de Falco ou Milvius 
de que trata o autor com tao pouca explica~áo. 

160. A primeira e terceira aves parecem Strix. A segunda eremos que 
será o Trogon curucuí de Lavaillant. - Desculpe-se a Soares ocupar-se, 
a par destes, de um quiróptero, seu companheiro de noite. - Quanto a 
ortografía dos nomes, Souza Caldas cscreveu (Canto das Aves) jacorutu e 
Abbeville, em frances, ]oucouroutou. 

161. Uranhengatá é o passarinho do Brasil que substituí no canto o 
canário e o pintassilgo. Gorinhatá escrevem alguns; e Nuno Marques Pereira, 
no Peregrino da América (Lisboa, I 760, p. 48), Guarinhatáo. Hoje diz-se 
grunhatá (Caza) 1, 84, e Rebelo, Cor. da Bahía, 1829, p. 56). - Parece o 
Icterus citrinus de Spix. Sabiatinga (que ainda boje em algumas partes se 
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chama sabiá-branco) é o Tu1·dus orpheus de Spix. Tié-piranga é o nosso 
muí conhccido tié (T angara nigrogularis de Spix ). - Gainambi é o nome 
indígena dos bcija-flores, que hoje constituem vários géneros; e aiaiá o da 
linda colhcreira que Vicillot designou como Plata lea aiaia. ]a~a11á, pelo 
nome, dcve ser o genero Parra; e neste caso talvez a de que trata Soares seria 
c11carnada por metamorfose que essa espécic sofra, como acontece aos guads 
(Ibis ruúer) . - Segue-se a Ta11gara coelistis de Spix, e mais duas aves que 
também podem ser do mesmo genero, se alguma nao é antes Mttsipa ou 
f,anius. A última ave é da família dos psitácidas. 

162. Os pássaros que melhor conhecemos, além do que primciro tratou 
no cap. anterior, e torna a ocupar-se, sao: o sabiapoca ou sabiá-da·praia, 
que Spix denomina 1'urdus ruf ivente1., e do qual diz (p. 69 do texto) ser 
"cantu melodico uti philomela europaea insignis"; e o querejua ou crejo{t 
que é a A mpelis catinga de Lineu. 

163. Nhapupé é o Ti11amus rufescens de Temnink. A saracura pertencc 
ao genero Rallus; Spix descreve-a como Galinula saracura. Oru é o Trogon 
sulphureus de Spix, o anu (que Moraes diz anum) o Crolophaga ani de 
Lineu. Segue-se a Ardea ma~uari de Vieill , e talvez um Tinamus, vários 
Turdus; e conclui·se o capítulo com um trepador pica-pau (Picu.s), mani
festamente o que Spix denominou P. albirostris, e que, segundo Cuvier 
julga, tem analogía com o P. martius de Lineu. 

164. Ocupa·se o autor se dar noticia geral dos ortópteros e lepidópteros. 
No Dic. Bras. (p. 42) lemos tucuna, e em, Abbeville (fol. 255 e 255v.) 

pananpanam e araraa. 

165. Seguem vários himenópteros da familia mclífera. Da canajuba 
trata Baena (Corog. p. 121) e da copueru~u Carvalho (cap. 351) e Piso (p. 
287), que também se ocupa da taturama (p. 289). 

166. Os outros da família diptóptera de Latreille - e alguns dípteros, 
etc. - Abbeville escreve (para ser lido por franceses), turur·ugoire e merou 

ou berou por terigoá e meru. 

167. Mais dípteros, uro ortóptero e um coleóptero da familia dos longi

córnios de Latreille, ou cerambicinos de Lank. 

168. Tapir-eté ou simplesmente tapir era o nome que davam os indí
genas ao conhecido paquiderme Tapir americanu.s, que Buffon descreve no 
tomo undécimo de sua obra (Edic. de 4.0 , p. 464). - Os castelhanos lhe 
chamaram ante e danta e os portugueses anta, porque designavam a esse 
tempo com tal nome (derivado' do arábico, que é semelhante) o búfalo 
(Bos úub alus de Lineu) que havia na África e no sul da Europa, e cujas 
peles curtidas de cor amarela, que muito se empregavam nos vestuários e 
armaduras no século X, puderam substituir pelas do nosso tapir, com mais 
vantagem ao menos no pr~o. A resistencia das couras de anta a estocada 

era proverbial. 
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169. J aguareté ou jaguar-verdadeiro é a Felis onfa de Lineu. 

170. Há ta lvez engano em supor um animal Felis habitador dos rios ou 
anfíb io; no tamanho das presas ta mbém <leve haver engano, pois nao podem 
ser de um palmo. 

171. Julgamos mais acertado náo querer rcduzir, sem bastante seguranc;a, 
as trés espécies de cervos de que se ocupa Soares, se bem que urna nos pare~a 
o C. rufus de Cuvier, e outra o C. tenuicomis de Spix. 

172. Ocupa-se o autor do tamanduá.a~u ou Myrmecophaga jubata. 
Segue-se talvez uma espécie de aguarachaí ou Canis azaroe; e depois o quati, 
espécie de Nasua, o maracajá ou Felis tigrina e o serigiié ou gamb<t, que no 
Rio da Prata chamam micuré, espécie do IJidelphis de Lineu. Gandavo (fl. 
22v) escreveu cerigoes e Vasconcelos (Liv. 2.0 , not. 101) carigué. - Ao . 
bólso do abdome chamavam os indígenas tambeó. 

173. Jaguarecaca (talvez antes jaguatecaca) diz Soares ter sido o nome 
do conhecido Mephitis foeda de 111., que Cazal (1, 64) · de~ignou por 
Jara ti caca. 

174. Os paquidermes que se descrevem todos parecem dicotilídeos · e 
nenhum sus. Deixemos a redm;ao das espécics aos que tenham a vista bons 
exemplares adquiridos nas imediac;óes da Bahia. - Os nomes nos manuscritos ' 
nao sofreram adultcrac;ao; mas hoje alguns variam em caitetu, taiati tu e 
teririca. 

175. Poucas palavras terao sofrido entre ~ós mais variedades na ortogr~fia 
do que a da capivara, que assim se pronuncia e cscreve boje quase geral~ · 
mente o nome do Hydrochoerus capibara de Cuvier. 

Os ou tros anfíbios náo podemos determinar só pelos nomes: um pode 
ser a Mustela lutra brasiliensis; os outros, talvez, Viverras. 

176. Chama-se tatu-ac;u ao tatu·aí ou Dasypus unicinctus; tatu ·,bola é o · 
D. tricinctus; os dois últimos parecem ambos da espécie D. nor:emcincius. 

177. As pacas e cotias bem conhecidas sáo; assim do vulg<;> como dos 
naturalistas. - Cotimirim, ou antes, quatimirim é o estimado caxinguele, do 
genero Sciurus. 

178. O capítulo 104 dá razao de cinco animais da ordem dos quadrú· 
manos, cada t:.m de seu genero. O guipó é Callitrix; o guariba, Mycetes;. 
os sagüis da Bahía, ]acchus; os do Río, Midas; e os anhangás ou diabos sáo 
evidentemente Nocthora. 

179. Se o autor andou tao sistemático no capítulo que acabamos . de 
comentar, nao sucedeu assim -no imediato, onde aJuntou vários animais muí 
diferentes: saviá (ou talvez sauiá) e seus compostos S. tinga e S. coca, sao 
espécies dos generos Mus e do Kerodon de Neuwied. - Aperiás sao os preás 
ou Anoema cobaia L.; tapotim é a Lepus brasiliensis de Gmelin; e jupati 
uro marsupial, pro,:lvelmente a denominada marmota (Didelphis murina). 
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180. Para náo interrompermos o pouco que nos falta da classe dos rna· 

míferos, nao nos deteremos com largo exame no capítulo em que Soares dá 
. notícia de alguns répteis do genero Emys, e talvez de mais algum da família 
dos quelónios. O nome brasílico jabuti já está também consignado nos tra

tados da ciencia zoológica, e nos museus do Universo. 

181. A preguic;a (genero Bradypus de Lineu) é pelo jesuita Vasconcelos 
denominada (Liv. 2.0 , n.0 100) Aig. - Haút dizia Thevet. 

182. Náo. sabemos como entende Soares que jupará ou antes jurupará 

queira dizer noite. Juru significa "boca", e noite ou escuro traduz-se por 
"pituna". Sabemos que existe ainda· nas nossas províncias do norte um 
animal daquele nome, que se cac;a de noite, quando vem comer fruta em 
certas árvores, e que em algumas terras lhe chamam jurupari. .Este nome 
quase equivalía entre os indígenas ao de Anhangá. Assim talvez o animal 
seja algum genero Nocthora (com. 178). O cuandu, cuiom e queiroá sáo 

espécies de Hystrix. 

183. Enceta-se urna das ordens dos répteis com a jibóia, mui própria
mente chamada Boa constrictor. Atualmente há duas delas vivas no nosso 
museu. Veja-se a dissertac;ao sobre ofiologia do Sr. Burlamaque na Biblioteca 

Guanabarense, que publica os trabalhos da "Sociedade Velosiana" (agosto 

de 1851). 

184. Sao conhecidos os ofidios de que trata o capítulo. Ao último cha
mou Abbeville Tarehuboy, e Baena (Cor. · do Pará, p. 114) tarahiraboia. 

( 

185. Boje diz-se vulgarmente jararaca (Trigonocephalus jararaca Cuv.). 
A ububoca ou coral, pelo nome deve ser a Elaps marcgravii de Spix. 

186. O nome de boicininga caiu em desuso e só fi<:ou o de cascavel 

(Crotalus cascavella). Os quiriguanos chamavam-lhe emboicini ou boi
quirá; assim como, segundo J. Jolis (Saggio del Chaco, p. 350), chamavam 
boitiapó a que Soares diz boitiapóia, mais conhecida por "cobra-de-cipó", 

talvez pelo u~ dos indígenas de ac;oitarem com ela, p elas cadeiras, a suas 
mulheres quando lhes nao davam filhos. 

Ubojara é naturalmente a Coecilia ibiara. Daud, p. 63 e 64. 

187. Trigonocephalus surucucu chama Cuvier ao ofidio que cm vulgar 
designamos com <:ste úllimo nome. - O ubiracoá parece a Natrix puncta
tissima de Spix. Os outros sáo talvez espécies de Xiphosoma. Urapiagara 

ou Guiraupiagara quer dizer "comedora dos ovos dos pitssa ros". 

188. Na ordem dos sáurios menciona Soares um jacaré que, como se 
sabe, é do genero da familia dos crocodilos. - · Sanambus e tijus (ou tciús) 
sao iguanas. Anijuacanga talvez seja adulterac;áo de teju -acanga . 

!89. Trata-se de alguns anfibios da família Ranidae - O sapo é o 
Pipa cururu de Spix. ]ui giá quer dizer "ra do. gemido" - e por este nomc 

. é boje conhecido em algumas provincias este batráquio. 

l . 
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190. Nao sabemos individuar os ápteros miriápodes que Soares descreve 
neste capítulo, por nossa míngua de conhecimentos entomológicos, e falta 
de cole\óes que nos sirvam de guia. Piso (p. 287) cscrevc ambuá . 

191. Outro tanto dizemos acerca dos pirilampos ou vagalumes que 
devem, naturalmente, pertencer, como os que conhecemos, a ordem dos 
coleópteros. - Piso (p. 291) disse memoá. 

192. Da classe aracnídea trata-se no capítulo 118, bem como dos articulados 
do ·genero Scorpio, Mygala, etc. 

193. Nao nos foi possível encontrar colec;:óes contendo os himenópteros 
tratados nos quatro capítulos que seguem. Abbeville (fol. 255 v.) chama 
Vssa-ouue a formiga saúva · ou tocantera. 

194. A palavra goaju,goac;:u parece-nos náo ter sofrido adulterac;:ao; é 
urna Formica destrutrix. 

195. O Dicionário de :Moraes anda falto de um acento na segunda sí
laba da palavra i~ás. 

196. Taciba é em geral a palavra para dizer formiga na língua guarani . 

197. Copi ou cupim é o conhecido T ermes fetale de Lineu (Cuvier, 

t. 3.0 , p. 443 ). - Neste capítulo há no nosso texto melhoramentos de 
variantes importan tes. 

198. Abbeville (fol. 256) chama tou ao que Soares e o pe. Luís Figueira 
(G.ram., p. 48) <lizem tunga, e Attun Hans Stadcn. .É a nigua dos espa
nhóis, e chique dos franceses (Labat., Viag., 1724; t, t.o, p. 52 e 53). 

199. O nome pirapuá dado pelos indígenas ao cetáceo baleia pode tra
duzir-se por "peixe redondo" ou "peixe • ilha". 

200. Segundo nos informa o Sr. 1\·faia, nao consta que o espadarte fre

qüente hoje a nossa costa. E se nunca a freqüentou é de de opiniáo que o de 
que Soares trata seja antes o Histiophorus americanus de Cuv. O peixe 
monstro de que se faz men\áo seria naturalmente algum cachalole de extraor
dinário tamanho. 

201. A idéia de homcns marinhos era familiar aos indios. Gandavo (fol. 

32) dá notícia ddes, com o mesmo n ome que Soares, apenas diversamente 
escrito, - hipupiara. O pe. Joáo Danie l, no T esouro do Amazonas (P. l.ª, 
cap. 11) tam bém se mostra, em tal assunto, créd ulo. - Soares nao póde ser 
superior ao que terminantemente ouvia afirmar, e ao scu século; pois que era 
idéia antiga também na Europa, coro as sereias, etc. Bcm conhecida é a pas
sagem de Dante, lantas vezes citada: 

;,Cite sollo l'acqua ha gente che sospira, 

E formo pullular quest'acqua al summo." 
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As assaltadas de que se faz men~áo seriam talvez obra de tubaróes ou de 

jacarés, uma vez que por ali náo consta haver focas. 

202. Trata o cap. 128 de peixes dos generas Pritis, Squalus, etc. Romeiro 
é o Echenes remora Lid. Abbeville (fol. 245 v.) escrcveu Araouaoua, e 
Thevet (Singul., fol. 133 e Cosmogr., fol. 967 v.) Houperou, o que comprova 
a exatidáo nos termos Aragoagoary e Uperu de Soares, atendida naqueles a 

ortografia francesa. 

203. Coaraguá ou G11arabá (Dic. Bras., p. 60) é o conhecido cetáceo do 
genero Trichechus. 

204. O beijupirá, sem questáo o mais estimado peixe do Brasil, como 
assevera Soares, é ·o escomberóide antes denominado Centronotus, e hoje 

classificado como Elacate americana (Cuv. e Val., Hist. des Pois, 8.334). 

Olho-de-boi (que deve ser algum Thinnus) diz-se em guarani Tapir-si~á. 

Do camoropi tratam Laet (p . 570), Lago (p. 62), Abbeville (fol. 224), 
Gandavo e Pitta (p. 42). 

" 205. Ainda que sejam rnui nomea<los os pe1xes que Soarc~ reuniu no 
capítulo 131, confessamos que deles só conhecemos a cavala, escomberóide 
do genero Cybium (Cuv. e Val.., Hist. des Pois., toro. 8.0 p. 181). 

206. Melhor acertamos ac'l!rca dos peixes cartilaginosos. Panapaná 
(nome que também nos transmitem Thevet e Abbevi lle) é a Zygena malleus 

de Vallenciennes, genero da família dos Squalidae, bcm como os ca\óes. Os 
bagres sáo Siluridae talvez do género Galeichtlrys e Pimelodus. Piso trata 
deles com nomes análogos curuí e urutu. Caramuru é um ciclóstomo~ talvez 
Petromyzon. As arraias do Brasil sao de vários generas: Raia, Pastina\a e 

Rhinoptera; e os nossos pescadores desta parte da costa as distinguem com 
as denomina\óes de Santa, Barbolcta e Manteiga, Ti.conha, Boi (a negra), 

Treme-treme, etc. Jabibira é significado que se confirma no Dicionário Bra
sílico, p. 66. 

207. Preparemo-nos para encontrar em um capítulo peixes muito desseme
lhantes entre si. Vcrcis ao !a<lo de algum Lobotes ('!) um Thymius, urna Cory
phena, um Scomber, uro Serranus, um Elops. Julgamos o roncador dos cienidas, 
as agulhas dos esocidas, o peixe-porco dos balistidas e tste último mui pro\- .1· 
velmente Monocanthus. Quanto aos nomes indígenas, ternos por exatos todos 

os do nosso texto. - Guaibi-coara explica a denomina\ªº que menciona 
Piso (p. 56), porquanto guaibi ou guaimim (segundo escreveu o autor do 
Dicionário Brasílico) quer dizer "velha". Jurucuá é, segundo Piso, o nome 
das tartarugas, que Soares teve a lembran\a pouco feliz de arrumar neste 
capftulo. 

208. De nóvo atende Soares a outros peixes, como se juntos tivessem 
saído de um lan\o de rede. Trata-se primeiro da Mugil albula de Lineu, 
que é dos mais abundantes da nossa costa. 

• 
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O peixe.galo em questáo é do genero Argyreyosus ou do Blepharis, ou 
de algum dos OLttros que constituíam o Zeus de Lineu, os quais se podem 
compreender na familias dos escomberóidcs. Pororé é o nomc que ·significa 
"cnxada"; porém a enxada -peixe, ou pcixc-enxada, é da familia quetodón
tida, e do genero Ephippus, quanto alcan\am nossos exames. A coirimá 

ou corimá pertence ao citado genero Mugil. Arobori <leve ser dos Clupidas, 
e carapeba d o genero Sciena. 

209. Jaguari\á é naturalmente da familia dos ciprínidas; pira\aqué do 
genero Conger. O bodiao é peixe diferente, segundo os países. o nome 
atucopá verifica-se pelo de oatucupa, que se dá o Dic. Bras. (p. 62) para 
a pescada. 

A palavra guaibi·quati tem o que quer que seja que ver com "velha" 
(com. 207). 

210. Urama\á ou arama\á segundo os que seguem Marcgraf, é do genero 
Pleuronectes. Aimoré parece um L ophius. - O baiacu é um T etraodon e 
o piraquiroá um Diodon. Estes dois peixes da família gimnodón tida servem 
de confirmar a propriedade que guardavam os guaranís ern suas <lenomi
na~ócs: ao baiacu, que ainda hoje serve de proverbial compara~áo para os 
que imitam a rá da fábula, desígnarem eles por sapo; e piraquiro;'t, tradu

zido ao pé da letra quer dizer peixe-ouri<;o ou p eixe·porco-cspinho, nome 
dado pelos pescadores. Concluiremos o que ternos a dizer sobre o cap. 136, 
depois de parar a lgum tempo admirando Soares a descrever a ,u althea 
Vespert ilio, que tao freqüen te é em n ossas águas, com o nome de morcego

do-mar. Foi com um exemplar preparado, que tem o nosso Museu do Rio 
de Janeiro, e depois com outro que se acabava de pescar, a vista que tivemos 
bem ocasiáo de admirar o genio observador e talento descritivo de Soares. 
Vacupuá é seguramen te adultera\áO de Baiacu-puá. 

21 l. Deixamos para os que venham a fazer ex-professo cstudos sobre a 
nossa ictiologia, tao pouco estudada até agora, os exames que nao nos é 
possível ultimar acerca da doutrina deste capítulo, além do muito que deixa

mos n os capítulos já comentados. O de que tratamos concluí com um crus
táceo bem conhecido. 

212. Segucm outros crustáceos. U\á é o Cancer uca de Lineu ou 
OcyjJode fossor de Latr. 

213. Mais crust;íceos do genero Canccr, Grapsus, etc. - O uso j (t admitiu 
a pronúncia e ortografia de siri com preferencia a todas as outras. O nosso 
au tor d ava-lhe n úvo cunho de autoridade. 

214. Leri é o nome genérico da ostra, e ainda n os lembramos da gra\ a 
que os tamoios acharam ao frane<~s Lery de ter um nome como o deles. 

Abbevilie (fol. 204) diz R ery, e desta mancira de pronunciar (mais exata 
visto que segundo Soarcs os indígenas nao tinham o 1 de Lei) vcio Rcritiba 
(Vasconc. not. 59).. 
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215. Os testácios de que trata Soares sáo conhecidamente Anodon, Unio, 

Mytilus. 

216. Descrevem-se a Ampularia gigas de Spix, alguns Bulimus, Helix, etc. 
Os nomes indígenas notam-se variantes dos do texto academico, que traz o 

Papesi, Oatapesi e Jatetoasu diferentes. 

217. Compreende o capítulo vários equinodermos, parenquimatosos, 

pólipos, etc. 

218. Sao-nos muí familiares os nomes e o gosto dos peixes lembrados 
no cap. 144, os quais se encontram nos rios do sertáo; mas, sem exemplares 

a vista, nao queremos arriscar opiniao sobre o lugar que eles ocupam na 
ictiología, sendo mui natural que pela maior parte estejam por classificar; 
ainda assim, conservamos lembran\a da forma petromizonida dos muc;us; 
da ciprínida das traíras; da silúrida dos tamuatás; da pérsida dos oc<. ris, etc. 

219. Vem de novo alguns testáceos e crustáceos: sao Anodon, Helix, 

Unio, etc., de água doce. 

220. O texto da Academia nomeava Goachamoi o que em outros códices 

Iemos Guoanhamü; hoje dizemos ganliamu. 

221. Nao havia, e insistimos ainda nesta idéia, no Brasil, na\ao tapuia. 

Esta palavra quer dizer "contrário'' e os indígenas a aplicavam até aos fran
ceses, contrários dos nossos, chamando-lhes tapuy-tinga, isto é, tapuia branco 
(veja-se o Dic. Bras., Lisb., 1795, p. 42). Antigamente, no Brasil, como· 

atualmente ainda no Pará, chamava-se tapuia ao gentío bravo; e tapuia se 
iam chamando uns aos outros, os mais aos m'enos civilizados. Quando os 
tupis invadiram o Brasil do norte para o sul (e náo do sul para o norte, como 
pretendeu Hervas e com ele Martius), chamaram tapuias as ra<;as que eles 
expulsaram. - Os tupis, que a si se chamavam tupinambás, ou tupis abali
zados, foram logo seguidos de outros de sua mesma ra<;a, que se chamavam 

tupinambás, e deram aos vencidos que empurraram para o sul e para o 
sertao 0 nome de tupi-ikis e de tupin-aem, isto é, tupis laterais e tupis maus, 

como já dissemos (com. 39). 

222. O fracionamento crescente da ra\a túpica, que se estendia par 
quase todo o Brasil, na época do descobrimento, era tal que nao exagerai_n 
os que creem que, a náo ter lugar a colonizac;áo européia, a mesma rac;a dev1a 
perecer assassinada por suas próprias máos; como quase vai sucedendo nestes 
matos virgens, em que ternos indios bravos fazendo-se uns aos outros crua 
guerra. - Sem a desuniáo da ra<;a túpica nunca houvera urna na\áO peq~ena 
como Portugal colonizado extensáo de terra tao grande como a que va1 do 
Amazonas ao Prata. - Os primeiros colonos seguravam-se na terra a custa 
desta desuniáo, protcgendo sempre um dos partidos, que com essa superio
ridade ficava vencedor, e se unia aos da. nova colonia, mesclando-se com ela 
cm intercsscs, e até em relac;ócs de parentesco, etc. As vczes, chegavam a 
fomentar a desuniáo política, 0 que nao <leve admirar quando vemos que isto 

t 
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ainda hoje é seguido, e que na)óes, aliás poderosas, nao conquistariam muitas 
vezes nac;óes fracas, se dentro destas nao achassem partidos discordes em quem 

pudesse encontrar ponto de apoio sua alavanca terrível. 

223. O nome indígena do termo da Bahía deve. estar certo, porquanto 
os jesuítas o repetem, escrevendo·o Quigrigmuré. - Cremos ser a mesma 

Bahia o local a que se quis referir Thevet (fl. 129) com o nome de Pointe 
de Crouestimourou. Nao andaría, porém, já neste nome a idéia da residencia 
do Caramuru? 

224. Neste capítulo confirma Soares que o nome dos indígenas, antes 
de se dividirem, era o de tupinarnbás; - e que falavam geralmente a mesma 
língua por tóda a costa, e tinham os me~mos costumes, etc. 

225. O principal cacique dos tupinambás tinha (e tem ainda) entre eles 
o nome de morubixaba. No nosso museu há o retrato de um de Mato Grosso 
todo vestido de gala, e que no batismo se chamou (como o governador) 
José Saturnino. 

226. A respeito da condic;áo da mulher entre os tupinambás consulte-se 
o que diz o pe. Anchieta (Tom. 1.~ da 2.ª S. da Rev. do Inst., p. 254). 
f.sse escrito de Anchieta <levemos a bondade <lo nosso amigo o Sr. Dr. 
Cunha Rivara, bibliotecário de f.vora, e que tantos outros servi~s tem 
prestado as letras brasileiras. 

227. As axorcas usadas pelas mulheres eram denominadas como diz o 
nosso autor, pois que o confirma Abbeville escrevendo (fl. 274) tabacourá. 

228. Os primeiros apelidos derivavam, entre os tupis, segundo S~ares, 

l.º de animais, 2.0 de peixes, 3.0 de árvorcs, 4.0 de mantimentos, 5.0 de pec;as 
de armas, etc. 

:é o que sucede por toda a parte com a ra<;a humana. Nos nossos mes
mos nomes nao acontece isso? Vejamos: I.0 , Leóes, Lobos, Coelhos, Cordeiros, 
Carneiros, Pacas, etc.; 2.0 , Sardinhas, Lampreias, Romeiros, etc.; 3.0 , Pi·nheiros, 
Pereiras, Titara, etc.; 4.0 , Leites, Farinhas, Trigos, Cajus, etc.; 5.0 , Larn~as, 

Coura\as, etc. O que dizemos dos nossos nomes pode aplicar-se aos ingleses, 
franceses, alemaes, etc. · 

229. Merara era o nome indígena dos botoques da cara; as vezes ti· 
nham a forma de urna bolota grande; outras vc.:zes eram como urna muleta 
em miniatura. É claro que, coro tais corpos estranhos na boca e nas faces, 
a fala dos gentíos se dificultava, ou, antes, era mais difícil entende-los, nem 
que tivessem a buca cheia, como diz Thevet. Quando tiravam o botoque 
saía a saliva pelo buraco, e por grac;a deitavam eles as vezes por ali a 
língua de fora. Ternos visto botoques de mármore, de ambar e de cristal 

de rocha. 

230. O bicho em questáo de pele pe~onhenta é descrito por Soares no 
cap. 66, sob o nome de socaúna. 
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231. O parentesco mais p rezado <leste g~n tio <lepois do d e pai a filho, era 

o de tio paterno a sobrinho. Pelo sangue de mae nao ha' ia parentesco, o que 
também era admitido entre os antigos egípcios. Os romanos também faziam 
grande dife ren~a entre o paren tesco d os tios paternos e maternos, distinguindo 
patruus do avunculus, e sen<lo aquéle o segundo pai, padrinho ou precep tor 
nato. Assirn, a idéia de fraternidad e, de que o Evangelho se serd u e se ser
vem hoje os filantropos como pro tótipo dos sentimentos da piedade e cari
dade, nao era o que grassava entre cssas ra~as; e, na verd ade, já desde Caim 
e Abe!, os irmaos, por via de rivalidades cotidianas, nem scmprc sao modelos 
de sentimentos puros, cari<losos e píos, que o cristianismo quls simbolizar 
com a fraternidade. Os tupis davam preferencia ao parentesco do patruísmo, 
e diziam-se por ventura uns aos outros, tíos, como nós hoje cm comunháo 
social nos dizcmos irmáos. Na Espanha e Portugal, e mesmo entre nós, 
no sertao, ainda se chama tio a qualquer homcm do campo ou do mato a 
quem se nao sabe o nome; irmáo diz-se aos pobrts, quando se lhcs nao 
dá esmola, e pai ou pa.zinho aos pretos, sobretudo quanc!o velhos. -
T emos idéia de havcr !ido q ue o uso antigo de chamar- se a gen te por tios, 
procede d o tempo dos fcn ícios e dos egípcios. - Scndo assim, tcr íamos nestes 
fatos mais um ponto de contato para a possibilidade de rclac;ócs de outrora 
entre o Egito e América, acerca do que Lord Kingsborough apresentou 

tantas probabilidades. É certo que a mesma expressao tupi quer dizcr tio, 
segundo Montoya, e pode muito bem ser que o nomc que hoje d amos á rac;a, 
nao signifique senáo tíos; assim, tupi-mbá significaría "os tíos boa gente"; 
tupi-aem os tíos maus; tupi-ikis os tios contíguos, etc. Os nossos africanos 
ainda se tratam mutuamente por tíos. E talvez n~o só em virtudc do uso euro
peu, como do dos tupis, e quem sabe se mesmo deles africanos. Nao faltará 

· quem ache estas nossas opinióes demasiado metafísicas; mas nao sao filhas 
de dúvidas que ternos, e publicando-as náo. fazemos mais que levá-las ao 

terreiro da discussao. 

232. Segundo Thevet (fl. 114 v.) para fazer o sal ferviam a água do mar 
até engrossá-la e ficar ela em metade, e tinham entáo urna substancia com 

que faziam cristalizar esta calda salí trosa. 

233. O timbó e o tingui sao o trovisco do Brasi l. - Quanto a criac;áo 
d e animais e pássaros domésticos, era ela anterior a coloniza~ao, porquanto 

já na carta de Pero Vaz de Caminha se lé que com isso se ocupavam os das 

aldeias vizinhas a Porto Seguro. 

234. Recomendamos a leitura dt:ste capítulo 160 aos que sustcntam o 
pouco ·préstimo do nosso gentío, que por "filantropía" estamos deixando nos 

matos tragando-se uns aos outros, e ca~ando os nossos africanos (a que 
chamam "macacos do chao") só para os comer! 

235. O uso de comer terra e de mascar barro é coisa ainda hoje vista 

entre alguns caboclos e moleq ues. 
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236. Também chamamos a aten c;áo sobre este capítulo. Tal é a magia 

da música e da poesía q ue a apreciam até os povos sepultados na maior 
brutalidade. 

237. Quanto aquí se relata é confirmado por Lery, Thevet, Fernao Car
dim e mais viajantes antigos. - Ereiupc era o salamalah da rac;a tupi . 

238. Cangoeira de fumo era n·em mais nem menos do que um cigarro 
monstro cuja capa exterior se fazia d e folha d e palmeira, em lugar de 
ser de papel, ou de folha de milho ou do mesmo tabaco. 

239. O uso de curar feridas com fogo d ebaixo de si foi advertido por 
Pero Lopes, quando diz que se curavam "ao fumo". 

O último parágrafo <..este capítulo nao se cncontra no texto da. 
Academia. 

240. O apuro dos sentidos entre os indígenas é proverbial: e ainda nos 
tempos modernos se ve confirmado por todos os viajantes que tem visitado 
as cabildas errantes em nossas matas. 

241. Em vez de tajupares escreveu o autor do Dic. Bras. (p. 21 ) tejupaba, 
e Abbeville (fol. 3 v. e 121) aiupawe. 

242. Caifd era o nome do tapigo, tapume silvado ou sebe, que fazia a 
c?ntraccrca ou circunvalac;áo das tra>nqueiras ou palancas. t palavra que 
se encontra trés vezes na Rela~áo da t omada da Paraíba do pe. Jerónimo 
Machado. Cazia diz o texto académico. 

• 
243. Como tipo da eloqüencia guerreira indígena eram consideradas as 

declamac;:óes do célebre principal Quoniambebe, de quem trataremos em outra 
ocasiao. 

244. O apelido de nasten~a, de que tratamos (com. 228), s6 servia aos 
indígenas enquanto por alguma _ fa~anha nao conquistavam outro mais hon
roso. ·Pode-se dizer que com este segundo nome ficavam titulares. Para 
memória dos novos títulos sarjavam o corpo de riscos indeléveis; o que 
era honra de que s6 usava quem a conquistava. Eram os riscos como urna 
farda ou condecorac;ao, que promoveram o riso, quando trazidos por quem 
nao as hou vesse de direito. 

245. Mazaraca dizia aquí, em vez de mu~urana, o texto académico. - As 
relac;:Oes dos prisioneiros com as gentias, que lhes davam por companheiras, 
pocleriam talvez explicar a salva~ao de alguns. Deste modo encaramos o 
assunto do Caramuru como romance histórico. 

246. Era para o gentío reputado vil covardia do prisioneiro o nao 
afrontar a morte com arrogancia, e o nao exalar o último suspiro com 
alguma afronta contra os vencedores. Assim os indígenas deviam fazer tri~te 

idéia dos cristaos quando c"tes pediam a Deus a misericórdia na hora da 
morte, ou faziam alguma outra súplica. Foi por isso que a Camara da Babia. 
representando ao rei contra a ineficácia das Ordens régias de ·se levarem 



386 1,ratado descritivo do Brasil em 1587 

os mesmos indígenas por meios de brandura, disse que eles náo agrade
ciam esses meios brandos, antes se enfatuavam mais com des, imaginando 
que provinham do medo. - "Se V. Alteza quiser tomar informa~óes por 
pessoas que bem conhec;am a qualidade do gentio desta terra, achará que 
por mal, e nao por bem, se hao de sujeitar a trazer a fé: porque tudo o que 
por amor lhes fazem atribuem é com medo e se danam com isso." - O 
mesmo assegura Thevet na sua Cosrnog., fol. 909, falan<lo dos antigos tupi· 
nambás ou tamoios do Río de Janeiro: "Et estiment celuy la poltron, et 
la.sebe de coeur, lequel ayant le dessus de son ennemy, le laisse aller sans se 
venger, et sans le massacrer". É o que ainda sucede com os dos nos.sos sertóes. 
Os bugres recebem presentes de ferrinhos que no ano seguinte enviam contra 
o benfeitor mui agu\ados, nas pontas de suas flechas; ou assassinam aqueles 
que, depois de lhes fazer presentes, n_eles confiam. Ainda ternos na idéia 
o horror que nos causou o assassinato do sertanista Barbosa e seus dois 
oeompanheiros, descrito em um número anterior (n.0 19) da Revista do 
Instituto. 

247. Embagadura é o nome do punho da espada tangapema; acha-se 
repetido neste Tratado no capítulo 80. 

248. Moquém (de onde dcrivou o nosso verbo moquear) é a mesma 
expressao que na América do Norte se converteu em boucan, de onde veio 
bucaneiro. 

249. Por este capítulo 175 vemos que entre os tupinambás da Bahía só 
os mo~os iam a cova dentro de talhas pintadas (igua~abas ou camucins); 
falta, pois, examinar se essas múmias acocoradas que se tem encontrado em 
talhas contero cadáveres que se possam julgar de pessoas adultas. 

250. Algumas particularidades narradas por Soares tem analogía com o 
que praticava a antigüidade, tanto no que respeita ao carpir. os mortos, como 
ao desamparar ou matar os doentes em perigo. 

251. O pequeno mui alvo de que dá noticia Soares, quanto a nós, é o 
caso de um albino na ra\a tupinambá. Náo ternos noticias de outros fatos 
ou exames a tal respeito. 

A freqüencia e familiaridade com que Soares se serve já em seu tempo da 
palavra "mameluco" faz-nos crer que ela foi adotada no Brasil com analo
gía ao que se passava na Europa. - Sem nos ocuparmos da etimología dessa 
palavra (que é árabe, língua que nao conhecemos) nem das acep\óes dife
rentes em que foi tomada, sabemos que no século XV e XVI chamavaro 
vulgarmente na Espanha, e talvez também em Portugal, mamelucos os filhos 
de cristao e moura ou de mouro e crista. O nome brasílico para mesti~o 
era cariboca, que hoje se emprega noutra acep~ao. 

252. Tabuaras dízem algumas cópias, em vez de tapuras, o que pouco 
dista de tapuias. Abbeville (fol. 251 v.) é. de parecer que tabaiares quer 
dizer "grandes inimigos"; a.ssim será; mas nao se confunda com tabajaras, . 

1 
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que quer dizer "os das aldeias" ou "os aldeóes". Talvez o nome em questáo 
se devesse ler antes tapurá, e neste caso seria quase o mesmo que tubirá ou 
timbirá, que ainda hoje se dá a urna na\áO do sertáo; timbirá é nome inju
rioso, como "patife'~. 

253. Pelo que nos revela Soares a invasáo dos tupinaés devia ser muito 
numerosa, porquanto se diz que eles "andavam correndo toda a costa do 
Brasil", antes da vinda dos tupinambás. 

254. Amoipiras quer dizer "os parentes cruéis" - Amoig, parente (Tesoro, 
de Montoya, fol. 32 v.) e Pira, cruel (fol. 297 v. ). Merece, pois, quanto 
a nós, menos crédito a etimología de Soares de um chefe chamado Amoipira. 

255. O que Soares conta da indústria dos amoipiras é aplicável em tudo ao 
que praticava o mais gentío antes de comunicar com os europeus. 

No nosso Museu da Corte e ·no do Instituto Histórico se guardam vários 
utensílios em tudo primitivos. As folhas dos machados eram urnas cunhas 
de pedra esverdeada, como de sienito ou diorito, bem que pela dureza se 
deviam julgar de pórfiro. - De pedra usavam também grandes bordóes, 
como as alavancas ordinárias, que lhes serviriam de arma ofensiva, e a per
fei<;áo como sáo feitas basta para caracterizar a paciencia dos artistas, que 
nao usavam de metais, nem de mós. 

256. Vasconcelos (p. 146 e 148) dá noticia de outra na~áo de igbiraiaras, 
a que os nossos chamavam bilreiros, no sul do Brasil. 

Ternos de nÓvo que lastimar a credulidade· do século: agora sáo mu
lheres de urna só téta, que pelejavam como amazonas. 

257. Soares, com seu espirito penetrante, explica a verdadeira causa da 
vitória dos estrangeiros tupis contra as antigas ra~as que habitavam o nosso 
território pela desuniao delas entre si: "Por onde se diminuem em poder 
para nao poderem resistir a seus contrários, com für~as necessárias, p<>r se 
fiarem muito em seu esfor~o e animo, nao entendendo o que está táo 
entendido, que o esfor~o dos poucos nao pode resistir ao poder dos muitos". 

258. O nome de maracás procedeu, talvez segundo muito bem nos 
lembra o nosso erudito amigo Sr. joaquim Caetano da Silva, de temerem 
éles com a fala e imitarem, com isso, a bulha dos maracás. 

259. Alude Soares, e só por informa~óes gerais, a todo gentio que habi-
tava as terras das hoje provincias de Goiás, Mato Grosso e Pará. 

260. Os habitantes das serras do sertao que viviam como trogloditas 
seriam naturalmente os parecis. 

261. A rocha que tanta admira~ao causa ao autor é talvez alguma de 
formac;~o secundária ou terciária, abundante de incrusta\óeS. 

262. As pedras de alfebas sao, naturalmente, produtos zoófitos. - Com as 
fórmas feítas de barro, sem ser lout;a nem telha e tijolo (~e nao houver erro 
dos copistas), quería talvez Soares designar os potes, cantaros, etc. 
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263. Dá uma idéia da prosperidade <la Bahía em 1587 o haver aí 240 
carpinteiros e 50 tendas d'e ferreiros, coro seus obreiros. 

264. Da árvore cama~ari tratou suficientemente Soares no cap. 67. -
Cremos que até hoje náo se tem ninguém aproveicado el e sua lembran~a para 
fabricar de.Ja alcatráo e mais produtos resinosos, como a terebentina, breu 
e o competente ácido pirolenhoso ou água-russa. 

265. A palmeira, de cujas barbas diz Soares que se faziam amarras, era 
a conhecida pia\aba, nomc que em Portugal se adotou , pronunciando-o 
pia\á. 

266. Adargociro é talvez a árvore africana que hoje se diz dragoeiro, 
que dá o sangue-de-d rago; e o nome dragoeiro anda corrompido se acaso a 
madeira e.la árvore scrviu alguma vez para adargas. 

267. Soa res, levado de bons dcsejos, acreditou na existencia de minas 
de a<;o, e imaginou porventura que o a~o se tirava em l\liláo da rocha, já 
pronto. 

Quanto ao que diz e.lo cobre nativo, nao tarc.Iou q ue os fatos o con
firmassem, a ponto que de junto da Cachoeira saiu um dos maiores peda\OS 
de cobre nativo conhecidos, qual é o que se guarda na História ~atural de 
Lisboa. 

268. Já dá Soares nouc1a que no seu tempo vinham do sertáo, de mis
tura com o cristal, "pontas oitavadas como diamantes, lav radas pela natureza, 

de muita formosura e resplandor." . 
Náo teremos aquí a primeira noticia de diamantes no sertáo da Ilahia? 

- Quanto as pedras verdes dos bei<;os, que se tiravam das montanhas, já 
delas faz men<;áo Thevct (fol. 121) em 1557. Cabral viu já dessas pedras em 
1500, segundo Caminha. 

269. As esmeraldas descobertas no século 16 seriam naturalmente as 
turmalinas. Thevet (France Antarctique, fol. 63) diz ter visto pedras que 
se podiam julgar verdadeiras esmeraldas. 

As rochas cram eYidentemente de ametista ou quartzo hialino violeta, 
cu ja abundftncia em nossos sertóes é tal que foi causa de q ue baixassem de 
pre<;o no mercado tais pedras. .J 

270. Soares, náo contente com ter inculcado a um valido de Filipe 11 a 
grane.le imponanci.a do Brasil (no livro que por \'CZes ele denomina fran
camente de T ratado), rcceoso que essa corte, onde só se atendía as riquezas 
do Peru e a guerra aos hereges, náo se comovesse scnáo por aliciantes análo
gos, concluí sua obra coro assevierar: 1.º, que das minas do Brasil podcriam 
quase, sem trabalhos nem despesas, tirar mais riquezas do que <las indias 
Ocidentais; 2.0 , que se nao cuidavam do Brasil e os lu teranos viessem a 
saber o que por cá havia, nao tardariarn em se assenhorcar da Bahia, e se 
o chegasscm a efetuar ruuito custaria botá-los fora. 
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Estas duas verdades proféticas fariam, só por si, a reputa\áO de uro 
homem, ainda quando ele nao houvesse escrito, como Soares, um Tratado 

verdadeiramente enciclopédico do Brasil. - Os holandeses vieram na Amé
rica vingar-se de Filipe 11 e do seu Duque de Alba, e as minas de Minas 
inundaram o universo, do século passado para cá, de ouro e diamantes. 
- Do homem superior que tinha entregue grande parte de seu tempo a 
observar, a meditar e a escrever, nenhum caso naturalmente se fez. O seu 
livro esteve quase dois séculos e meio sem publicar-se, e o autor natural
mente depois da dila~áo (como de diz) de seus requerimentos em Madri, 
veio a passar vida tao obscura que nem é sabido quando, nem onde morreu. 
Assim aconteceu também, e alnda outro día, ao homem que depois de 
Soares mais notícias deu acerca do Brasil: ao modesto autor da 
Corografia Brasílica. 

F. ADOLFO DE V ARNHAGEN 

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 1851. 
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F o R T u NA e R (T 1 e A 

Para Vamhagen, Gabriel Soares é o verdadei
ro patriarca da história geográfica do Brasil, 
bem como o é sem contesta9fo da civil e natu
ral. ( ..• ) Evidentemente, (Gabriel Soares de Sou
sa], como todos os cronistas de sua época, nao 
faz história, mas escreve atualidade ( ... ). Como 
julgaram Vamhagen e Capistrano de Abreu, o 
livro era vasto como urna enciclopédia, interes
sante como um romance, fértil como um pu
nhado de roteiros de corografia e história natu
ral. f;, sem dúvida, o mais importante trabalho 
sobre o Brasil do século XVI. ( ... ) O Tratado 
é a enciclopédia do século XVI, o maior livro 
que se ,escreveu sobre o Brasil dos quinhentos. 

JOSf; HONÓRIO RODRIGUES 

Quanto a Gabriel Soares de Sousa (1540?-
1591), a crítica histórica tem apontado o seu 
Tratado Descritivo do Brasil em 1587*como a 
fonte mais rica de infonnayOes sobre a colonia 
no século XVI. ( ... ) Paxtilha com Gandavo o 
objetivo de informar os poderes da Metrópole 
sobre as perspectivas que a colonia oferecia, 
acenando igualmente, ao cabo do livro, com as 
minas de ouro, prata e esmeralda, por certo 
aquela mítica Vupabuyu ("alagoa grande") em 
cuja procura acharia a morte. Mas é muito mais 
vário e sugestivo que o autor da História da Prcr 
vfncia de Santa Cruz; com um zelo de naturalis
ta que espantarla um antropólógo moderno da 
altura de· Alfred Métraux * *, Gabriel Soares de 
Sousa percone toda a fauna e a flora da Bahía 
fazendo um inventário de quem ve tudo entre 
atento e encantado. Os capítulos sobre o gen
tío acercam-se do relatório etnográfico, pois 
nao só cobrem a informayao básica, da cultura 
material a religiosa, como sublinham tra9os 
peculiares: sao de Jer as descri90es vivas da 
" couvade", dos suicidas comedores de terra, 
dos exibicionistas e dos feiticeiros chamadores 
da morte. 

* 

ALFREDO BOSI 

Edi~o aconselhável, a incJuída na Col. Brasiliana, 
vol. 117, Cia. Ed. Nacional. 

** "Soares de Sousa a un esprit scientifique étonnant pour 
son époque", em La Cfvilisation matérie/le des tribus 
tupi-guaraní, Paris, 1928. 
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