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Durante três anos, de 1817 a 1820, o naturalista 

alemão Carl von Martius percorreu 10 mil km 

no interior do Brasil, de São Paulo ao Amazonas, 

realizando um levantamento de plantas 

jamais superado no país. Após essa viagem, 

as descrições das espécies coletadas foram 

reunidas na Flora brasiliensis, 

maior obra sobre a fl ora de um país da história 

da botânica. Essa foi a primeira indicação 

de que o Brasil apresentava uma das maiores 

diversidades de plantas do mundo. 

Raimundo Paulo Barros Henriques
Departamento de Ecologia, 
Universidade de Brasília
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O início da viagem que revelaria a incomparável diversidade da flora brasileira 

ao mundo não foi nada animador. Logo após sair do Rio de 

Janeiro, a 8 de dezembro de 1817, Carl Friedrich Phillipp 

von Martius (1794-1868) ficou desolado. Em Santa Cruz, no 

caminho para São Paulo, as mulas assustaram-se, deixando 

para trás pessoas, mantimentos e equipamentos. Reunidos 

os animais, o grupo seguiu viagem. Naquele momento, Mar-

tius não imaginava as enormes dificuldades que enfrentaria 

em sua viagem de três anos pelo interior do Brasil, nem que 

seu nome ficaria ligado em definitivo às pesquisas sobre 

plantas das regiões tropical e subtropical das Américas.



Viajar pelo Brasil naquele tempo era uma empreitada de 

alto risco, que podia até levar à morte, em ataques de grupos 

indígenas ou de animais estranhos. Não era raro os viajantes 

contraírem graves doenças ainda desconhecidas, como ma-

lária ou febre amarela. Vários naturalistas da época sofreram 

com essas e outras doenças em suas expedições pela Amé-

rica do Sul. O francês Aimé Bonpland (1773-1858), que es-

teve na América Central e na Amazônia venezuelana com o 

barão alemão Alexander von Humboldt (1769-1859), contraiu 

malária em 1800. O inglês Alfred R. Wallace (1823-1913) teve 

a mesma doença no Amazonas, em 1850.

Em alguns casos, o isolamento prolongado e o estresse 

decorrente das duras condições das viagens levavam a dis-

túrbios mentais, transitórios ou permanentes, como acon-

teceu com o diplomata e naturalista russo Georg von Lan-

gsdorff (1774-1852) no final de sua viagem ao Amazonas, 

entre 1826 e 1828. A viagem de Martius custaria a morte 

de dois de seus auxiliares. Além disso, Martius e o zoólo-

go Johann Baptiste von Spix (1781-1826), que o acompa-

nhava, tiveram malária e o segundo, debilitado, morreria 

apenas seis anos depois de retornar à Alemanha.
 

O naturalista Carl von 
Martius (abaixo, em 
pintura de cerca de 1840) 
percorreu diferentes 
regiões do Brasil (ao lado, 
o roteiro da viagem), 
 em companhia do 
zoólogo Johann von Spix, 
entre dezembro de 1817 
 e junho de 1820
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O efeito Humboldt
É difícil imaginar hoje, na era do ecoturismo para as 
mais remotas regiões do planeta, quanta admiração e 
atração causaram, nos europeus do início do século 19, 
as palestras e livros do barão von Humboldt, que viajou 
pela América Central e pelo noroeste da América do Sul 
entre 1799 e 1804. Essa viagem, inicialmente planejada 
para ser no Brasil, não recebeu autorização da corte 
portuguesa.

A crescente necessidade de conhecimento sobre a 
América colonial substituiu o explorador aventureiro 
pelo profissional de ciência da época: o naturalista. O 
assunto ganhou importância, virando questão de Estado. 
As cortes da Prússia (parte da atual Alemanha) e da 
Rússia enviaram naturalistas ao Brasil, após a viagem 
de Martius. Às vezes membros da nobreza européia 
participavam pessoalmente das expedições, como o 
príncipe da Renânia (hoje também na Alemanha), Ma-
ximilian Wied-Neuwied (1782-1867), que viajou do Rio 
de Janeiro à Bahia de 1815 a 1817.

O Brasil atraiu o interesse dos naturalistas europeus 
por razões políticas. Ao contrário de alguns países 
hispano-americanos, o Brasil obteve sua independência 
sem conflitos, em parte por ter servido de exílio para a 
família real portuguesa, o que tornava a viagem mais 
segura. Outro motivo de interesse era o pouco conheci-
mento da natureza brasileira. Isso pode ser constatado 
pela carta enviada, a 12 de fevereiro de 1765, pelo ‘pai’ 
da moderna classificação biológica, o sueco Carl von 
Linné (ou Lineu, 1707-1778), ao italiano Domenico 
Vandelli (c.1735-1816), então professor na Universidade 
de Coimbra, em Portugal: “Oxalá possas ir ao Brasil, 
terra onde nunca ninguém andou, exceto Marcgrave..., 
mas em um tempo em que não estava acesa nenhuma 
luz da história natural; agora tudo deve ser de novo 
descrito à luz. Tu estás apto para isso, és solidíssimo nas 
coisas da natureza, infatigável na inquirição, habilíssimo 
nos belos desenhos.”

Carl Martius nasceu em Erlangen, no reino da Baviera 
(parte da Alemanha). Seu pai, Ernst Martius (1756-1849), 
era farmacêutico, professor da universidade local e sócio-
fundador da Sociedade Botânica de Ratisbona. O tio 
Heinrich Martius (1781-1831) foi o autor de Prodromus 
florae mosquensis, sobre a flora da região de Moscou. A 
casa de Ernst Martius era freqüentada pelo botânico e 
zoólogo Johann Schreber (1739-1810), ex-aluno de Linné, 
que talvez tenha influenciado o interesse do jovem Carl 
pelas plantas. Este começou a estudar medicina aos 16 
anos, na Universidade de Erlangen, obtendo o grau de 
doutor em 1814, com uma dissertação sobre as plantas 
do Jardim Botânico da cidade.

Nessa ocasião, o rei da Baviera, Maximiliano José I, 
enviou a Erlangen o botânico e entomologista Franz von 
Schrank (1747-1835) e o zoólogo Johann Baptiste von 

Missão 
austríaca-alemã
A missão enviada pelos reinos da Áustria e da Baviera 

foi planejada pelo chanceler austríaco, príncipe Kle-

mens von Metternich, para acompanhar o séqüito da 

princesa Leopoldina ao Brasil, no seu casamento com 

o futuro imperador do Brasil. A missão era constituída 

por Martius (botânico), Spix (zoólogo), Ender (pintor 

de paisagens), Giuseppe Raddi (botânico – 1770-1829), 

Johann C. Mikan (entomólogo – 1769-1844), Johann 

Emmanuel Pohl (médico, mineralogista e botânico – 

1782-1834), Johann Natterer (zoólogo – 1787-1843), 

Rochus Schüch (mineralogista e bibliotecário), Heinri-

ch Schott (jardineiro e botânico) e Johann Buchberger 

(pintor de plantas), além de ajudantes. A maior parte 

do material coletado por esses naturalistas, incluindo 

minerais, rochas, meteoritos, plantas, animais, espé-

cimes antropológicos, arqueológicos e paleontológicos, 

foi depositado em um museu em Viena, conhecido como 

Museu do Brasil, que existiu até 1848.

História natural 
no Brasil colonial
Antes da viagem de Martius, todo o conhecimento que 

os europeus tinham sobre o Brasil praticamente se 

limitava ao trabalho do alemão Georg Marcgrave (1610-

1648) e do holandês Willem Piso (1611-1678), realiza-

do durante o domínio holandês no Nordeste e publi-

cado em 1648 com o nome Historia naturalis brasiliae, 

reunindo as primeiras descrições sobre plantas e ani-

mais de Pernambuco. Depois disso, em 1783 o baiano 

Alexandre Rodrigues Ferreira (1755-1815) coletou pela 

primeira vez plantas e animais em uma viagem pela 

Amazônia, mas esse material não foi descrito como 

deveria. Por volta de 1800, no Rio de Janeiro, o frei 

José Mariano Velloso (1742-1811) preparou minucioso 

trabalho – a Flora fluminensis –, descrevendo 1.700 

espécies de plantas do Rio de Janeiro. Esse manuscri-

to permaneceu inédito até décadas mais tarde, e Mar-

tius o conheceu na Biblioteca Imperial do Rio de Ja-

neiro, em 1817.
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Spix para comprarem o herbário de Schreber. Spix 
(que viajaria com Martius pelo Brasil) e Schrank fica-
ram tão impressionados com o jovem Carl que o re-
comendaram para o Jardim Botânico da Academia de 
Ciências da Baviera, em Munique. Assim, ao final do 
curso, Martius foi para Munique, onde aperfeiçoou 
seus estudos botânicos.

Como europeu, Martius certamente tinha grande 
cu rio sidade pela América, devido à leitura dos livros 
de Humboldt. Este é citado com freqüência por Mar -
tius no diário de sua viagem pelo Brasil – antes des sa 
viagem, as informações sobre as plantas do Brasil eram 
escas sas (ver ‘História natural no Brasil colonial’).

A oportunidade para a vinda à América do Sul 
surgiu após a invasão de Portugal pelo exército de 
Napoleão Bonaparte e a transferência da família real 
portuguesa, e de toda a corte, para o Rio de Janeiro, 
onde chegaram no início de 1808. Com a sede do 
império português no agora reino do Brasil, o regente 
D. João mudaria de posição quanto à entrada de es-
trangeiros. Assim, nas negociações para o casamento 
de D. Pedro de Alcântara (depois D. Pedro I) com a 
arquiduquesa da Áustria, D. Carolina Josefa Leopol-
dina, foi incluído o envio, pela Academia Real de 
Ciências da Áustria, de uma missão científica e artís-
tica ao Brasil. O rei da Baviera aproveitou a ocasião 
para integrar a essa missão tanto Martius, pela Aca-
demia de Ciências da Baviera, quanto Spix, pelo 
Museu Zoológico de Munique (ver ‘Missão austríaca-
alemã’). A comitiva de D. Leopoldina partiu de Tries-
te, hoje na Itália, em 10 de abril de 1817.

Martius chegou ao Brasil em 15 de julho de 1817 e 
realizou suas primeiras observações na cidade do Rio 
de Janeiro e arredores, em excursões ao Corcovado, 
ao Pão de Açúcar e à lagoa Rodrigo de Freitas, com 
von Langsdorff, cônsul da Rússia. Fez também uma 
curta viagem à serra dos Órgãos, a cerca de 90 km do 
Rio de Janeiro, quando conheceu as duras condições 
que teria de enfrentar no país. Seu espanto com a 
diversidade tropical está claro no primeiro relatório 
da viagem ao rei da Baviera: “Diante de tanta riqueza 
de formas, não temos mãos e olhos suficientes para 
realizar nosso trabalho. Cada um de nós teria que ser 
pintor, empalhador, caçador e herborista para poder 
representar e reunir toda esta riqueza.”

O interior do Brasil
Martius tinha 23 anos quando iniciou a viagem pelo 
Brasil, com Spix e o pintor austríaco Thomas Ender 
(1793-1875). Partiu com destino a São Paulo, a cavalo, 
com três guias e uma tropa de mulas. Após a travessia 
da mata atlântica na serra do Mar, eles surpreenderam-
se, ao chegar a Taubaté, no vale do rio Paraíba do Sul, na 



província paulista, com a mudança na aparência da ve-
getação. A floresta densa que observavam desde a par-
tida, com árvores altas, de copa fechada e galhos cober-
tos de outras plantas, deu lugar a uma vegetação aberta 
de campo, com árvores baixas de casca espessa, chama-
da de tabuleiro ou cerrado pela população local.

O grupo chegou à cidade de São Paulo no final de 
dezembro, e dali Ender retornou ao Rio de Janeiro. 
Spix e Martius foram para o interior, a 9 de janeiro 
de 1818, passando por Sorocaba e cruzando as serras 
ao norte de Atibaia, em direção à província das Minas 
Gerais. Nessa altura, já tinham estabelecido a rotina 
de trabalho que seguiriam em toda a viagem. Eles 
cavalgavam das 6 h às 14 h, quando paravam em um 
abrigo de tropeiros ou em uma fazenda, descarregavam 
as mulas e faziam sua segunda refeição, com as aves 
ou mamíferos caçados durante a marcha do dia (na 
Amazônia, depois, canoas substituíram os cavalos e 
essa refeição era baseada em peixes). Durante a ma-
nhã realizavam as principais observações e coletas 
de plantas e animais. Após a parada das 14 h, faziam 
outras observações e coletas nos arredores do local 
de repouso, preparavam e embalavam os espécimes 
coletados e atualizavam os registros e as anotações 
no diário de viagem.

Em Minas Gerais seguiram até Ouro Preto e dali 
para Diamantina. Cruzaram o rio São Francisco e 
alcançaram o nordeste de Goiás, chegando à lagoa 
Feia, em Formosa, a apenas 70 km de onde hoje é 
Brasília. Nesse percurso Martius encontrou de novo a 
vegetação de cerrado, só que em muito maior extensão. 
Depois voltaram ao São Francisco, mas em Januária, 
na Bahia. Ali Martius registrou um terceiro tipo de 
vegetação, a caatinga, com espécies mais adaptadas 
a períodos secos.

Desenho de 
Thomas Ender 
retratando o 
início da 
viagem de 
Martius e Spix 
do Rio de 
Janeiro para 
São Paulo,
 em 1817
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O desejo de conhecer a Amazônia era tão grande que, 
antes de iniciar a subida do rio, ficou várias noites 
sem conseguir dormir de ansiedade.

Os dois viajantes fizeram uma incursão pelo rio 
Tocantins e depois subiram o rio Amazonas, passan-
do por Manaus em outubro e aportando em Tefé (Ega, 
na época), no final de novembro. Dali, Spix subiu o 
rio Solimões até Tabatinga, na fronteira com Peru e 
Colômbia, enquanto Martius subiu o rio Japurá até 
Araracoara, também na fronteira com a Colômbia. Eles 
se reencontrariam em Manaus, em março de 1820. 
Durante essa viagem Martius fez as primeiras descri-
ções do uso de produtos vegetais locais, como a ex-
tração e o preparo do látex da seringueira (Hevea 
brasiliensis), do guaraná (Paullinia cupana) e do 
cumaru (Dipterix odorata). Relatou também como os 
índios usavam, para pescar, extratos de plantas que 
entorpecem, como o açaçu (Hura crepitans e Hura 
brasiliensis) e o timbó (Paullinia pinnata), além do 
cultivo e uso de epadu (Erythroxylum coca), de efeito 
alucinógeno, pelas tribos do alto Solimões. Tais des-
crições, com as informações etnográficas (sobre os 
hábitos e a cultura dos índios) coletadas por Martius, 
o colocam como um precursor da etnobotânica, dis-
ciplina que surgiria mais de um século depois de sua 
viagem pelo Brasil.

Depois da viagem
Os amigos partiram de Belém, na volta à Europa, a 13 
de junho de 1820. O relato da aventura, intitulado 
Reise in Brasilien (Viagem pelo Brasil), foi publicado 
em três volumes, entre 1823 e 1831, com mapas do 
Brasil (os melhores da época) indicando as regiões 
percorridas e 40 estampas baseadas em desenhos ori-
ginais de ambos. Esse relato foi um grande sucesso 
editorial e deu notoriedade a Martius, nomeado em 
1826 professor da Universidade de Munique e em 
1832 diretor do Jardim Botânico de Munique (onde 
trabalhou até sua morte).

O trabalho realizado por Martius foi extraordinário, 
mesmo para os padrões atuais. Quando a viagem 
terminou, Martius havia percorrido 10 mil km, de 
norte a sul e de leste a oeste do Brasil. Começando 
no Rio de Janeiro, ele atravessou São Paulo, Minas 
Gerais, parte de Goiás, Bahia, Pernambuco, Ceará, 
Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas, chegando à fron-
teira colombiana. Coletou e registrou milhares de 
plantas, apontando muitas novas famílias, gêneros e 
espécies – dados divulgados em várias publicações, 
inclusive a monumental Flora brasiliensis. Martius 
ainda preparou o primeiro mapa fitogeográfico do 
Brasil, que não difere muito do último mapa de biomas 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Na caatinga, em duas ocasiões, a escassez de água 
traria grandes problemas para Martius e Spix. Na 
primeira, no sertão baiano, atravessando a serra de 
Sincorá, a forragem para os animais e a água pra-
ticamente se esgotaram, obrigando-os a beber água 
acumulada em cacimbas e bromélias. Ambos ficaram 
doentes, mas, socorridos por um tropeiro, chegaram 
a Salvador (BA) em novembro de 1818. Na segunda, 
após partirem (em fevereiro de 1819) rumo ao Piauí, 
ficaram sem água no centro-oeste da Bahia, entre Coité 
e Rio do Peixe. Bebiam o orvalho depositado sobre lajes 
de pedra e a água salobra de cacimbas, e adoeceram 
de novo, juntamente com alguns tropeiros. 

Apesar das dificuldades, Martius fez observações 
e registros em seu diário sobre a vegetação da caatin-
ga. Reconheceu diferenças na vegetação dentro da 
própria caatinga e associou claramente a mudança na 
vegetação do litoral para o interior com a redução das 
chuvas nessa segunda região, em função da barreira 
natural que as chapadas, como as de Borborema, 
Araripe e Diamantina, representavam para os ventos 
oceânicos úmidos. Essa relação entre relevo, clima e 
vegetação só seria bem compreendida pelos meteoro-
logistas mais de um século depois.

Após atravessar mais uma vez o São Francisco, na 
altura de Juazeiro, seguiram pelo oeste de Pernam-
buco, em direção ao Piauí. Depois de passar por 
Oeiras, antiga capital da província do Piauí, em maio, 
alcançaram o rio Parnaíba, mas os dois amigos estavam 
tão doentes e debilitados que não conseguiam caval-
gar, sendo transportados em redes. Já no Maranhão, a 
56 km de Caxias, Spix entrou em coma. Temendo pela 
vida do amigo, Martius, mesmo com febre, seguiu 
na frente da tropa, a cavalo, para buscar ajuda na ci-
dade. Ao chegar à cidade, entregou ao juiz as auto-
rizações reais para o trabalho na província e desmaiou, 
devido ao cansaço e à doença. Depois de um perío do 

de descanso em Caxias, 
ambos se recupera  ram e 
partiram para São Luís. 
Atingiram essa cidade no 
início de junho e, após 
algumas excursões por 
rios próximos, seguiram 
de navio para Belém a 
20 de julho.

“A meta almejada”. É 
com essa frase que Mar-
tius se refere, em seu 
diário, à terceira e últi-
ma etapa da expedição. 
Ele desembarcou em 
Belém a 25 de julho de 
1819 e começou a via-
gem pelo rio Amazonas 
quase um mês depois. 

2 8  •  C i ê n C i a  H o j e  •  v o l .  4 2  •  n º  2 5 2

ambos se recupera  ram e 
partiram para São Luís. 
Atingiram essa cidade no 
início de junho e, após 
algumas excursões por 
rios próximos, seguiram 
de navio para Belém a 
20 de julho.

“A meta almejada”. É 
com essa frase que Mar-
tius se refere, em seu 
diário, à terceira e últi-
ma etapa da expedição. 
Ele desembarcou em 
Belém a 25 de julho de 
1819 e começou a via-
gem pelo rio Amazonas 
quase um mês depois. 

Estudos 
ecológicos
Interessado na história de via-

jantes do século 19 no Brasil, o 

autor realiza estudos sobre eco-

logia e biodiversidade. Os estu-

dos sobre a viagem de Carl von 

Martius relacionam-se com o 

levantamento de informações 

sobre o estado da vegetação 

antes da maciça ocupação hu-

mana no interior do Brasil.
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A biodiversidade 
brasileira
Ao retornar à Alemanha, Martius levou cerca de 10 
mil plantas e, a partir de 1823, começou a publicar 
seus resultados botânicos sobre os espécimes cole-
tados na viagem. Seu trabalho inicial foi dedicado 
especialmente à descrição de novas famílias, gêneros 
e espécies. Entre as espécies descobertas por Martius 
estão o açaí (Euterpe oleracea), o palmito (Euterpe 
edulis) e o babaçu (Orbygnia speciosa). 

Em seguida, encorajado pelo príncipe von Met-
ternich, planeja a Flora brasiliensis. O primeiro fas-
cículo dessa obra gigantesca, publicado em 1840, 
descreve as unidades fitogeográficas do Brasil, com 
ilustrações sobre os diferentes tipos de vegetação, 
baseadas em desenhos de Ender e do próprio Martius. 
A Flora teve apoio financeiro do imperador da Áus-
tria (Ferdinando José I), do novo rei da Baviera (Lu-
dovico I) e, a partir de 1850, do imperador brasileiro 
D. Pedro II. A subvenção brasileira não foi retirada 
com a proclamação da República, em 1889, manten-
do-se até a publicação do último volume, em 1906.

A Flora brasiliensis é o maior projeto de cataloga-
ção de uma flora da história da botânica. Foi organiza-
da em 140 fascículos, com 40 partes distintas agrupa-
das em 15 volumes. Trabalharam na obra 60 dos 
maiores botânicos da época. Nela são descritas 22.767 
espécies de plantas, das quais 5.689 eram novas para 
a ciência. A publicação completa demorou 67 anos, e 
só terminou 48 anos após a morte de Martius.

A obra foi também a primeira estimativa da bio-
diversidade brasileira. O Brasil, hoje, é considerado 

o país mais rico em plantas do mundo, com cerca 
de 35 mil espécies conhecidas, mas estimativas 
apontam um número real entre 40 mil e 100 mil 
espécies vegetais. Na Flora brasiliensis as 22.767 
espécies foram inventariadas em 67 anos, o que 
corresponde a 340 espécies por ano. Já as espécies 
acrescentadas ao inventário da flora brasileira des-
de o final da publicação da obra, em 1906, até a 
última compilação de espécies de plantas do Brasil 
(realizada em 2001 pelo botânico Rafaël Govaerts, 
do Jardim Botânico Real, em Kew, na Inglaterra) 
somam 12 mil, em 95 anos – a uma taxa, portanto, 
de 126 espécies por ano.

Isso indica que o trabalho realizado na Flora 
brasiliensis – por Martius e outros autores – foi 2,8 
vezes mais eficiente que o feito depois. Mesmo 
considerando que o acúmulo histórico de conheci-
mento sobre a flora torna cada vez mais difícil en-
contrar espécies novas, essa eficiência pode ser 
cre ditada em grande parte ao modelo de planeja-
mento, coleta e registro do naturalista alemão, 
adequado para inventariar a fauna de regiões tropi-
cais e subtropicais. Apesar de todos os recursos 
tecnológicos atuais, como computadores e fotografias 
digitais, os botânicos do Brasil e das regiões tropicais 
ainda têm muito o que aprender com Martius. ■

o país mais rico em plantas do mundo, com cerca 
de 35 mil espécies conhecidas, mas estimativas 

Após voltar para a Alemanha, 
Martius publicou um relato 
de sua viagem ao Brasil 
(Reise in Brasilien) e depois 
iniciou a elaboração da 
monumental Flora brasiliensis, 
que deu ao mundo a noção 
da diversidade da fl ora do país

Na Flora brasiliensis, 
Martius incluiu o primeiro 

mapa fi togeográfi co do Brasil, 
com as diferentes formas de 

vegetação (biomas), 
que ele denominou Náiades 

(fl orestas de pinheiros e campos 
sulinos, em cinza), Dríades 

(mata atlântica, em verde escuro), 
Oréades (cerrado, em amarelo), 

Hamadríades (caatinga, em rosa) 
e Napéias (fl oresta amazônica, 

em verde claro)


