
Fritz Müller

PARA
DARWIN

(FÜR DARWIN, 1864)

Tradução
Luiz Roberto Fontes

Stefano Hagen
PARA DARW

IN
  (FÜ

R D
ARW

IN
, 1864)

Fritz M
üller

Realização:                                  Apoio:

O livro de Fritz Müller Für Darwin foi elaborado na então Desterro (atual 
Florianópolis) e publicado no formato de brochura em Leipzig, em 1864. Com um 
impressionante conjunto de observações sobre crustáceos, incluindo morfologia, 
fisiologia, ecologia, ontogenia e embriologia, foi pioneiro na comprovação factual 
da Teoria Evolutiva apresentada em 1859 pelo sábio inglês. Für Darwin foi tão 
importante para a consolidação da Teoria Evolutiva que o próprio Charles Darwin 
solicitou ao autor a permissão de traduzir a obra para o inglês e publicá-la em 
Londres, em 1869, em segunda edição atualizada e com capa dura, sob o título 
Facts and arguments for Darwin. Essa nova edição foi financiada pelo naturalista 
inglês, que, de 1865 até sua morte, em 1882, correspondeu-se amistosamente com 
Fritz Müller, naturalista teuto-brasileiro e amigo com quem Darwin compartilhava 
informações, a quem confiava observações e experimentos de campo, de quem 
recebia apoio nos caminhos da Evolução das Espécies e a quem designou o 
Príncipe dos Observadores da natureza.
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PREFÁCIO À  
TERCEIRA EDIÇÃO

Para Darwin (1864) é um fascinante livro de cunho técnico-científico 
escrito por Fritz Müller em Nossa Senhora do Desterro, atualmente a cidade 
de Florianópolis, em Santa Catarina. Recheado de observações biológicas 
inéditas obtidas a partir do estudo de crustáceos e outros animais marinhos 
na Praia de Fora (hoje Avenida Beira-Mar Norte), o livro apresenta uma 
série de argumentos a favor da Teoria da Evolução por seleção natural, 
proposta por Charles Robert Darwin e Alfred Russel Wallace em 1858 e 
1859. A relevância da obra ficou logo evidente: observações e argumentos 
publicados em Para Darwin foram discutidos já na quarta edição de  
A origem das espécies (1866), a exemplo da respiração dos caranguejos e 
da embriologia dos camarões. Com a publicação de Para Darwin, Fritz 
Müller torna-se, assim, um dos autores mais citados pelo colega britânico 
em uma das obras mais influentes da história. É com a publicação de 
Para Darwin que se inicia, também, a profícua correspondência entre 
os dois pesquisadores, que se tornariam amigos, mesmo nunca tendo se 
encontrado pessoalmente.

Em terceira edição, esta obra apresenta a tradução de Para Darwin 
para o português, realizada por Luiz Roberto Fontes e Stefano Hagen, a 
partir do texto original Für Darwin (1864), publicado em alemão, com os 
acréscimos inseridos por Fritz Müller quando da tradução inglesa (1869), 
produzida por iniciativa de Darwin. Além da tradução para o português, os 
tradutores também incluem resenhas das edições alemã e inglesa da obra, 
bem como a autobiografia de Fritz Müller, necrológios e a lista atualizada 
de publicações do autor. Destaco nesta terceira edição, revista e ampliada, 
os necrológios dos botânicos Ernst Krause e Friedrich Ludwig, a lista 
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atualizada das publicações de Fritz Müller, totalizando 271 trabalhos, e dois 
excertos obtidos da obra de seu biógrafo, Alfred Möller, que esclarecem 
a designação “Príncipe dos Observadores” atribuída a Fritz Müller por 
Charles Darwin.

Mais do que uma obra pioneira no estudo de animais marinhos 
no Brasil, Para Darwin é um testemunho histórico de uma das primeiras 
iniciativas em todo o mundo de apresentar e discutir observações biológi- 
cas em um contexto de descendência com modificação, em contraste com 
o fixismo e à luz do pensamento evolutivo. Coube ao litoral catarinense 
fornecer a matéria-prima – a vida marinha –, e a Fritz Müller, investigá-la 
no contexto do pensamento evolutivo que emergia em meados do século 
XIX e que norteia a Biologia até hoje.

Prof. Alberto Lindner
Florianópolis, 15 de dezembro de 2021.



PREFÁCIO À 
SEGUNDA EDIÇÃO

A segunda edição da obra Para Darwin traz a público o magnífico 
trabalho científico desenvolvido em Nossa Senhora do Desterro (atual 
Florianópolis) pelo médico naturalista e professor teuto-brasileiro Johann 
Friedrich Theodor Müller, conhecido como Fritz Müller, entre os anos 
de 1856 e 1867. Esse estudo pode ser considerado um dos primeiros 
testes em campo da então recém-publicada Teoria da Evolução das 
Espécies, por Charles Darwin, em 1859. As minuciosas observações em 
campo e os detalhados estudos experimentais sobre diferentes aspectos 
da biologia de crustáceos em Desterro foram publicados no livro Für 
Darwin em 1864. A originalidade e a importância científica dos estudos 
de Fritz Müller, reportados neste livro, foram logo reconhecidas por 
Charles Darwin, resultando na tradução da obra para o inglês pelo 
zoólogo W. S. Dallas, com o título Facts and arguments for Darwin,  
em 1869.

A obra Para Darwin, cuidadosamente traduzida do original em 
alemão para o português pelos doutores Luiz Roberto Fontes e Stefano 
Hagen, nesta segunda edição, revisada e ampliada, traz novas e relevantes 
informações da excepcional contribuição de Fritz Müller para a ciência, 
incluindo a lista de 264 publicações em diferentes periódicos da época, 
das quais destacamos 22 publicações na conceituada revista inglesa 
Nature. Embora em contexto muito diferente do atual, a publicação 
em revista tão prestigiosa, além de um feito histórico, reforça ainda 
mais a importância e a originalidade do trabalho desenvolvido por  
Fritz Müller.
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Em tempos de migração para a sociedade digital, acreditamos que a 
divulgação da obra do mais importante naturalista brasileiro possa inspirar 
e direcionar os jovens estudantes do campo da Biologia e de outras áreas 
do conhecimento para o desenvolvimento de uma ciência com questões 
científicas criativas e originais.

Prof. Mário Steindel
Florianópolis, 29 de março de 2017.



APRESENTAÇÃO À  
TERCEIRA EDIÇÃO

Esgotados os lançamentos anteriores, esta terceira edição aparece no 
curso das comemorações do bicentenário de nascimento de Fritz Müller, 
que coincide com o da Independência do Brasil. Como novidade, foi 
atualizada a lista da produção de Fritz Müller, que alcança 271 trabalhos. 
Trouxemos também os necrológios do zoólogo Reinhold von Hanstein, 
do biólogo divulgador da ciência Ernst Krause, e os redigidos por dois 
botânicos, Friedrich Ludwig e Ernst Loew.

O de Ludwig faz menção a inúmeras questões técnicas que ampliam 
consideravelmente o nosso conhecimento acerca dos interesses de Fritz 
Müller, destacado zoólogo de invertebrados, mas também um eminente 
botânico, com interesse em diversos grupos de plantas, que realizou 
centenas (ou milhares) de experimentos de polinização e hibridação.

O de Loew, que traz uma nota de felicitação pelo 70o aniversário de 
Fritz Müller, foi publicado no periódico japonês Revista Botânica de Tóquio. 
Isso denota a abrangência mundial do trabalho do homenageado, que era 
conhecido e reverenciado no mundo científico de todos os continentes.

Fritz Müller, imigrante alemão que iniciou sua vida na colônia 
Blumenau (SC) abrindo espaço na mata para construir sua choupana; 
naturalizado brasileiro para assumir o cargo de professor do Liceu em 
Desterro; pioneiro na comprovação biológica da Teoria da Evolução de  
Charles Darwin, com um número impressionante de observações e expe- 
rimentos realizados em Santa Catarina; convidado a retornar à Alemanha 
após a publicação e o merecido reconhecimento que lhe deu o livro Für 
Darwin (1864); correspondente e apoiador de inúmeros naturalistas do 
Brasil e do exterior; pioneiro ao publicar o primeiro estudo de dinâmica 
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populacional (em uma época em que nem se imaginava aplicar a 
matemática em estudos biológicos); na vanguarda ao discutir fatos com 
a metodologia da sistemática filogenética; naturalista do microscópio 
estudantil; desenhista exímio sem câmara clara; desbravador de inúmeros 
grupos de invertebrados e plantas; único no estudo científico do minhocão; 
menestrel para educar as suas filhas nos valores biológicos da pátria que 
adotou e jamais abandonou; crítico dos religiosos obtusos, e não da 
religião; aquele que apreciava caminhar descalço nas trilhas e nas matas; 
desbravador da biodiversidade da Mata Atlântica e dos mares de Santa 
Catarina; descobridor da riqueza faunística associada ao tanque hídrico 
das bromélias; cúmplice da autonomia da Biologia nas ciências; falecido 
sob delírio com bromélias; louvado com estátua de corpo inteiro em praça 
pública na cidade de Blumenau; inspirador da criação do Centro de Biologia 
Marinha (CEBIMar) em São Sebastião (SP); “Príncipe dos Observadores”, 
no dizer de Charles Darwin; “Herói da Ciência”, nas palavras de Ernst 
Haeckel, “sábio decifrador da natureza do Brasil”, conforme declarou Carlos 
Fouquet; “homem raro de trabalho sem descanso para a cultura do espírito 
humano”, segundo Edgard Roquette-Pinto; enfim, esse é o nosso Fritz 
Müller, aquele que ensejamos homenagear com esta terceira edição de sua 
obra mundialmente conhecida, enriquecida com textos complementares 
de sua e de outras épocas.

Que sua memória se perpetue e sirva sempre de estímulo aos estu- 
dos científicos no Brasil.

Luiz Roberto Fontes
Stefano Hagen

São Paulo, 8 de dezembro de 2021.



APRESENTAÇÃO À  
SEGUNDA EDIÇÃO

Perpetuar o livro do biólogo e médico alemão Fritz Müller (1822-
1897), naturalizado brasileiro e desde 1852 com residência permanente 
na então colônia e atual cidade de Blumenau, é uma providência 
imprescindível para a ciência de nosso país e de relevo para a ciência 
mundial, sobretudo por dois motivos: primeiro, os estudos de campo e de 
laboratório versando sobre embriologia, ontogenia, ecologia, fisiologia e 
morfologia de crustáceos foram inteiramente concretizados em Desterro, 
atual cidade de Florianópolis, entre 1861 e 1863, e publicados em 1864 em 
Leipzig, cidade-estado da Alemanha, com o título Für Darwin; segundo, 
a nova edição, em inglês (tradução do zoólogo William Sweetland Dallas, 
revisão, composição, impressão, distribuição), foi providenciada e 
integralmente financiada por Charles Darwin, tal a importância do estudo 
para a consolidação da teoria evolutiva, nos moldes por ele propostos, em 
1859, no livro A origem das espécies (On the origin of species by means 
of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle 
for life). Essa segunda edição, publicada em Londres em 1869, recebeu o 
título de Facts and arguments for Darwin, sugerido pelo geólogo inglês 
Charles Lyell.

Fritz Müller conheceu a obra evolutiva de Charles Darwin através 
da tradução alemã do geólogo e paleontólogo Heinrich Georg Bronn, 
publicada em 1860 (Über die Entstehung der Arten im Thier-und Pflanzen-
Reich durch natürliche Züchtung, oder Erhaltung der vervollkommneten 
Rassen im Kampfe um’s Daseyn). Ele recebeu o volume no início de 1861, 
enviado pelo colega de faculdade de medicina, zoólogo e sempre amigo, 
Dr. Max Schultze, que mais tarde também providenciou a editoração do 
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Für Darwin. Com a publicação desse livro, Fritz Müller e Charles Darwin 
tornaram-se colaboradores na ciência e amigos, por carta, durante 17 anos, 
até a morte do último, em 1882.

Mesmo que atualmente o quadro interpretativo das discussões 
evolutivas tenha mudado, é inegável que o livro de Fritz Müller é pioneiro 
na comprovação factual da Teoria Evolutiva de Charles Darwin, com um 
sólido conjunto de observações e experimentos. Ele também se situa na 
vanguarda dos estudos sobre crustáceos em nosso país, assim como, em 
segunda edição, de propostas sobre a evolução dos insetos, utilizadas no 
conjunto de discussões sobre a evolução das espécies.

Für Darwin (1864) recebeu traduções para o russo (1865) e francês 
(1882-1883) e foi reproduzido, em 1915, com um anexo traduzido com 
as adições à edição inglesa, na coletânea providenciada pelo micologista 
e primo em terceiro grau Alfred Möller. Facts and arguments for Darwin 
(1869) foi traduzido para o português (1907-1908, 1990) e espanhol (1996). 
A presente tradução, para o português, é a primeira baseada no original 
alemão e incorpora as inclusões da segunda edição, em inglês, além de 
críticas bibliográficas e obituários da época.

Esta segunda edição do Para Darwin (Für Darwin, 1864), além de 
pequenos reparos à escrita, traz novidades. Acrescentamos a autobiografia 
de Fritz Müller, traduzida da original publicada na Alemanha em 1892, 
assim como a relação completa de suas publicações. Outra adição é o índice 
remissivo dos autores citados, que consideramos particularmente útil ao 
leitor afeiçoado a esse segmento da história. No mais, vão intercaladas 
novas ilustrações, com as respectivas legendas.

Outras considerações sobre a organização da presente obra encon- 
tram-se na apresentação da primeira edição.

É o que desejávamos consignar, nesta data em que se comemoram os 
195 aniversários natalícios do autor.

Luiz Roberto Fontes
Stefano Hagen

São Paulo, 31 de março de 2017.



APRESENTAÇÃO

Esta tradução teve por base a 1a edição do livro, em alemão (1864, Für 
Darwin). Difere, portanto, das duas traduções anteriores para o português 
(Miranda Ribeiro, 1907-1908; Nomura, 1990), que foram realizadas a partir  
da 2a edição da obra, em inglês (1869). Nossa escolha teve por objetivo 
recuperar, na medida do possível, o estilo original de escrita de Fritz Müller 
(mais próximo do português do que do inglês), alguns conceitos originais 
do autor que foram alterados na 2a edição, bem como evitar a “tradução 
da tradução”, por si sujeita ao risco de introduzir novas alterações ao 
originalmente consignado. A edição inglesa, por exemplo, traduz o termo 
“Escola” como “velha escola” ou como “escolástica”, a qual, esta última, 
também se pode interpretar no sentido religioso ligado à escolástica ou 
escolasticismo. Em realidade, “Escola” expressa claramente o universo 
acadêmico-científico ou o pensamento dominante na época, sem qualquer 
conotação religiosa. Nesse contexto, as críticas de Fritz Müller se voltam 
aos seus pares do meio científico e não aos religiosos, como erroneamente 
se supõe.

As atualizações e correções apresentadas por Fritz Müller à edição 
inglesa foram incorporadas nesta tradução, a qual, portanto, equivale 
em conteúdo à última edição (1869). Ainda sobre a 2a e última edição, 
o tradutor esclarece (Prefácio do tradutor) que recebeu de Fritz Müller 
adendos e correções. Estas incluem vários erros de impressão, enquanto 
aqueles são pequenas notas e acréscimos ao longo do texto, além de dois 
excertos maiores aos capítulos XI e XII. Com a dificuldade de comunicação 
própria do século XIX, em região erma do Brasil meridional, temos que 
considerar que o autor seguramente não revisou as provas tipográficas 
da obra alemã, e tampouco da inglesa, ou teria evitado alguns erros de 
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tradução, por exemplo, o caricato “choque elétrico” ao final do capítulo III 
(1869, p. 18).

Três inovações interessantes e úteis da edição inglesa são: o sumário 
no início da obra, os títulos dos capítulos (antes apenas numerados com 
algarismos romanos) e o índice remissivo dos nomes científicos. A falta 
desses itens no livro original, Für Darwin, torna sua leitura bem mais árida 
do que a da edição inglesa e da presente tradução.

Por outro lado, a edição inglesa alterou substancialmente duas 
características da obra original. Uma foi o título Für Darwin, que pode 
ser traduzido como “Pró-Darwin”, “Por Darwin”, “A favor de Darwin” ou, 
talvez mais adequadamente, como “Para Darwin”. Provavelmente é neste 
último sentido, de “oferta” àquele que consignava um Mestre dentre os 
sábios da época, que Fritz Müller apresentou sua obra. A segunda alteração 
foi a supressão da frase do naturalista dinamarquês Otto Friedrich Müller 
(1730-1784), presente na página de rosto do Für Darwin e também na 
abertura da tese de doutorado de Fritz Müller, para conclusão da graduação 
em Filosofia na Universidade de Berlim, sob a orientação do professor 
Johannes Peter Müller. Essa frase expressa a paixão de Fritz Müller pela 
observação original em campo e em laboratório, realizada sob a dignidade 
do próprio esforço e quantas vezes fosse possível, e sua aversão ao plágio de 
ideias e informações:

“Aliás, o que exponho, sem jurar nas palavras de ninguém e sem 
compilar as descobertas de outrem, é o que eu mesmo investiguei, achei e 
observei por diversas vezes e em diverso tempo”.

Para esta tradução do Für Darwin, consultamos as três obras que 
contêm as versões originais em alemão e inglês:

MÜLLER, Fritz. Für Darwin. Leipzig: Wilhelm Engelmann, 1864.  
91 p. Obra original, do acervo de L. R. Fontes.

MÜLLER, Fritz. Facts and arguments for Darwin. London: John 
Murray, 1869. 144 p. Obra original, do acervo de L. R. Fontes.

MÜLLER, Fritz. Für Darwin. In: MÖLLER, A. Fritz Müller. Werke, 
Briefe und Leben. p. 200-263. v. 1. Text-Abteilung 1: Arbeiten aus 
den Jahren 1844-1879. Jena: Gustav Fischer, XVIII + 800 p. Cópia 
reprográfica do original pertencente à biblioteca do Instituto de 
Biociências da USP.
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Também levamos em conta as duas traduções para o português, 
a partir da edição inglesa. Em caso de identidade ou similaridade na 
construção das sentenças, oferecemos o crédito a esses tradutores que nos  
antecederam:

MÜLLER, Fritz. Por Darwin. Rio de Janeiro: Kosmos, 1907-1908.  
41 p. Tradução de Cryptus, pseudônimo do zoólogo Alípio de 
Miranda Ribeiro.

MÜLLER, Fritz. Fatos e argumentos a favor de Darwin (Für Darwin). 
Florianópolis: Fundação Catarinense de Cultura; Rio de Janeiro: 
Departamento Nacional de Produção Mineral/DNPM, 1990. 93 p. 
Tradução do zoólogo Hitoshi Nomura.

Ao final da obra traduzida, oferecemos uma lista dos nomes atuais 
que correspondem aos táxons estudados por Fritz Müller, preparada pela 
Dra. Ana Maria Setubal Pires-Vanin, com base na consulta à Integrated 
Taxonomic Information System (ITIS), e pelos tradutores, mediante consulta 
a artigos e a outras bases de dados disponíveis on-line. Essa lista não está 
completa, porém, seguramente será útil aos leitores; também desperta a 
nossa atenção para a necessidade de resgatar a obra carcinológica de Fritz 
Müller, com o destino dos táxons por ele descritos.

Adotamos algumas convenções que serão úteis ao leitor. Indicamos 
no texto a paginação original, em caracteres sobrescritos e com o número 
da página entre colchetes: [p. _]. As notas do autor vão sobrescritas: 1, 2 etc.-.  
As nossas notas de tradutores aparecem sobrescritas, assim indicadas:NT-. 
Os textos suplementares, referidos no próximo parágrafo, guardam as 
mesmas convenções. Assim, o leitor sempre poderá se reportar à página 
do texto original. Procuramos ser fiéis ao estilo do autor, mas atualizamos 
os termos anatômicos cujo significado poderia gerar dúvida ou diferir 
demasiadamente dos atualmente empregados. Assim, “pata” é aqui 
designada perna ou apêndice; porém, alguns termos foram mantidos, 
como “mão” e “pinça” (extremidades quelíferas) e “pé” (perna locomotora), 
cujo significado não deixa dúvida no contexto em que se inserem. A escrita 
de Fritz Müller é elaborada e algumas frases são extremamente longas. Por 
conseguinte, o texto apresenta passagens difíceis de traduzir (conforme 
assinalou o zoólogo e tradutor inglês, William Sweetland Dallas), e a leitura 
de alguns trechos parecerá “pesada”, como também ocorre na edição inglesa 
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de 1869. Algumas expressões ou palavras parecem estranhas a um texto 
científico, mas as mantivemos conforme constam na obra original e na 
tradução inglesa, para conservar a redação original do autor e para revelar 
ao leitor uma faceta da ciência no século XIX, mais aberta à expressão 
coloquial e que em nada desmerece o estudo científico.

Após a tradução do Für Darwin, acrescentamos a tradução de: três 
críticas ao Für Darwin que apareceram logo após a sua publicação; três ao 
Facts and arguments for Darwin, também de cientistas contemporâneos; 
e quatro necrológios de Fritz Müller, redigidos por naturalistas que com 
ele expressivamente se corresponderam e usufruíram de sua experiência 
no campo biológico. Com isso, cremos resgatar um segmento da história 
da ciência do século XIX e também nossa, relativo aos primórdios do 
evolucionismo darwiniano e àquele que muito contribuiu para a sua 
consolidação, Fritz Müller.

Que a leitura seja interessante e útil.

Luiz Roberto Fontes
Stefano Hagen

São Paulo, 5 de agosto de 2009.







 

“Caeterum, nullius in verba jurans, aliorum inventa consarcinare 
haud institui; quae ipse quaesivi, reperi, repetitis vicibus diversoque 
tempore observavi,... propono.”

Otto Friedrich Müller, Histor. vermium

“Aliás, o que exponho, sem jurar nas palavras de ninguém, e sem 
compilar as descobertas de outrem, é o que eu mesmo investiguei, 
achei e observei por diversas vezes e em diverso tempo.”

Otto Friedrich Müller, Histor. Vermium terrestrium et fluviatilium, 
seu, Animalium infusoriorum, helminthicorum et testaceorum, non 
marinorum, succincta historia (1773, vol. 1 – prefácio, penúltimo 
parágrafo)





PRÓLOGO

As páginas seguintes não pretendem repetir e ponderar novamente 
os argumentos trazidos por DARWIN na sua teoria da origem das espécies. 
Elas querem simplesmente apontar alguns fatos favoráveis a essa doutrina, 
coletados no mesmo solo da América do Sul, no qual DARWIN, como ele 
próprio nos narra, teve pela primeira vez a ideia de se ocupar da “origem 
das espécies, esse mistério dos mistérios”.

Somente através do acréscimo de novo material de valor, uma 
decisão final para a controvérsia se tornará gradualmente madura, e por 
enquanto isso parece mais importante do que um repetido esmiuçamento 
do material existente. Além do mais, seria muito cômodo deixar para o 
próprio DARWIN defender-se do ataque de adversários da sua soberba 
obra, construída com mão de mestre.

Desterro, 7 de setembro de 1863.

F. M.



 





Fritz Müller em 1865, professor em Desterro, época em que escreveu 
o Für Darwin (do livro de Alfred Möller, Fritz Müllers Leben, v. 
3, 1920, p. 84). Möller registra o ano de 1866, porém foi feita em 
1865, especialmente para atender ao desejo de Darwin de ter uma 
foto de Fritz Müller (Cezar Zillig, 2009. Fritz Müller: “The Prince 
of the Observers”. p. 8-31, São Paulo, Martius-Staden Jahrbuch 56,  
p. 12). A foto foi solicitada por Darwin em carta de 10/8/1865, o qual 
confirmou ter recebido a foto em carta datada de 11/1/1866.



Capítulo 1 

INTRODUÇÃO

[p. 1] Quando eu li o livro de CHARLES DARWIN Sobre a origem 
das espécies, pareceu-me que um dos meios, e talvez o mais seguro, de 
provar a veracidade das teses nele desenvolvidas seria aplicá-las, o mais 
minuciosamente possível, a um determinado grupo de animais. Tal 
tentativa, de se estabelecer uma árvore genealógica e de se esboçarem 
quadros tão detalhados e claros quanto possíveis dos antepassados comuns 
dos vários grupos menores e maiores, seja para as famílias de uma classe, 
seja para os gêneros de uma vasta família, ou para as espécies de um rico 
gênero, poderia fornecer três resultados diferentes.

Poderiam 1 – as suposições de DARWIN, assim aplicadas, conduzir 
a conclusões irreconciliáveis e contraditórias, das quais se poderiam inferir 
as falsidades das suposições. Se as opiniões de DARWIN fossem falsas, 
era de se esperar que as contradições acompanhassem, a cada passo, sua 
aplicação pormenorizada e que estas, acumulando-se com essa força unida, 
destruíssem no mais fundamental as suposições das quais procediam, 
mesmo que as conclusões edificadas para cada caso particular pudessem 
ter a incondicionalidade das provas matemáticas.

Poderia 2 – a tentativa ser bem-sucedida de uma maneira mais 
ou menos abrangente. Se fosse possível, baseado na teoria de DARWIN e 
com o auxílio desta, mostrar em que sequência os vários grupos menores 
e maiores se separaram uns dos outros e da forma fundamental comum, e 
em que sequência eles adquiriram as peculiaridades que os caracterizam 
atualmente, e que transformações eles sofreram no decorrer dos [p. 2] tempos 
– se fosse possível a elaboração de tal árvore genealógica, de uma história 
primitiva do grupo animal considerado, livre de contradições internas, 
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então essa apresentação, quanto mais completamente abrangesse as 
espécies conhecidas e mais profundamente pudesse descer aos pormenores 
da estrutura, tanto mais deveria trazer em si própria a garantia da verdade 
e tanto mais convincente forneceria a prova de que a base na qual ela fora 
edificada não era uma areia movediça e que ela era mais do que um mero 
“sonho intelectual”.

Entretanto 3 – também seria possível, e isso deveria parecer 
de antemão o caso mais provável, que a tentativa fracassasse pelas 
dificuldades surgidas, sem resolver a questão pró ou contra, de um modo 
reconhecidamente concludente. Caso por esse caminho se conseguisse 
obter apenas uma opinião razoavelmente segura e independente sobre esse 
assunto, que atinge tão profundamente as suas mais altas questões, isso 
também deveria ser considerado um grande lucro.

Decidido a arriscar-me na tentativa, deveria primeiramente optar 
por uma classe particular. A escolha deveria limitar-se àquela cujas formas 
principais se poderiam facilmente manter vivas na sua multiplicidade. 
Nenhuma outra classe à minha disposição oferecia então uma série tão 
extensa e variada, e mesmo assim tão intimamente relacionada entre si,  
como a classe dos crustáceos, os caranguejos e os camarões, os estoma- 
tópodes, os diastilídeos, os anfípodes e isópodes, os ostrácodes e dafnídeos, 
os copépodes e parasitas, os cirripédios e rizocéfalos da nossa costa, apenas 
faltando os filópodes e xifosuros. Porém, mesmo sem essa circunstância, 
a seleção dos crustáceos dificilmente poderia ter sido duvidosa. Em lugar 
algum, como já mencionado por diversos autores, a tentação de se atribuir 
um significado mais do que figurativo às expressões “parentesco, origem 
de uma forma básica comum” e similares, é maior do que nos crustáceos 
inferiores. Especialmente nos crustáceos parasitas, todo mundo costumava 
falar do empobrecimento causado por sua existência parasitária, como se 
a transformação das espécies fosse uma coisa óbvia e de uma maneira que 
não pode ser interpretada [p. 3] como figurativa. A ninguém pareceria um 
passatempo digno de uma divindade divertir-se com a invenção desses 
curiosos aleijados, e assim se deixou que eles, como Adão no pecado 
original, por sua própria culpa se afastassem da perfeição anterior. 

Outra vantagem adicional a não se menosprezar era que atualmente 
uma grande parte dos grupos maiores e menores em que essa classe se acha 
dividida podia ser verificada como definitiva, ao passo que em duas outras 
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classes, com as quais eu estava familiarizado, a dos anelídeos e a das águas-
vivas, todas as tentativas de ordenação só podiam ser consideradas como 
panoramas preliminares. Esses grupos fixos, com as formas nítidas da 
carapaça rígida e ricamente articulada, eram não somente pontos de partida 
e de apoio seguros, mas também barreiras benfazejas e inexoráveis, do 
mais alto valor numa questão na qual, segundo sua natureza, a imaginação 
necessitaria desdobrar livremente suas asas. 

Ao começar a examinar os nossos crustáceos mais detalhadamente 
sob o novo ponto de vista da teoria de DARWIN, ao tentar ordená-los na 
forma de uma árvore genealógica e ao dar-me conta da estrutura provável 
de seus ancestrais, logo vi – e eu estava preparado para isso – que seriam 
necessários anos de trabalhos prévios antes que o problema essencial 
fosse seriamente atacado. Até agora os trabalhos sistemáticos geralmente 
atribuem mais peso aos caracteres que separam gêneros, famílias e ordens, 
do que aos que unem os membros de cada grupo e, por isso, quase 
sempre forneciam pouco material utilizável. Porém, acima de tudo, um 
conhecimento profundo sobre o desenvolvimento era indispensável, e 
todos sabem quão imperfeito é o nosso conhecimento atual deste assunto. 
As lacunas existentes eram tão mais difíceis de suprir, porque, como notou 
Van BENEDEN para os decápodes, devido ao reiterado desenvolvimento 
inacreditavelmente diverso das formas mais próximas, o mais das vezes 
elas precisavam ser estudadas família por família e, frequentemente, gênero 
por gênero, se não, às vezes, como no caso de Penaeus, mesmo espécie por 
espécie, [p. 4] e como estas investigações, em si trabalhosas e demoradas, para 
seu sucesso frequentemente dependiam de um acaso feliz. 

Dessa forma, a “árvore genealógica dos crustáceos” deveria parecer 
um empreendimento para cuja execução satisfatória o vigor e o tempo de 
vida de um indivíduo dificilmente bastariam, mesmo com as condições 
mais favoráveis que uma ilha distante poderia oferecer, longe do grande 
mercado da vida científica, longe de bibliotecas e museus – mesmo assim 
a sua realização me parecia diariamente menos duvidosa, e diariamente 
novas experiências me tornaram mais favorável à teoria de DARWIN.

Se agora eu decido falar sobre as razões que me fizeram manifestar 
em favor da opinião de DARWIN, oriundas da observação dos nossos 
crustáceos, e que – além de considerações gerais e experiências concomi- 
tantes em outras áreas – contribuíram de uma maneira importante para 
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tornar cada vez mais provável a veracidade dessas opiniões, é principal- 
mente devido a uma declaração de DARWIN. “Aquele que [disse ele 
(traduzido por BRONN, p. 486; Origin of species, p. 482NT-1)] pender para a 
opinião de que as espécies são modificáveis fará um bom serviço à ciência 
através de uma confissão conscienciosa de sua convicção.” Ao desejo conti- 
do nessas palavras correspondo com o maior prazer, pois isso somente me 
oferece a oportunidade de expressar o meu agradecimento público, que  
me obrigo a DARWIN e que devo em tão grande extensão aos ensinamentos 
e estímulos provenientes do seu livro. Assim lanço tranquilamente este 
grão de areia na balança, contra a “montanha de preconceito sob a qual 
este assunto está enterrado”, despreocupado se os sacerdotes de uma ciência 
absolutaNT-2 me juntem aos sonhadores ou às crianças no conhecimento  
das leis da natureza.

Notas dos tradutores
NT-1 Acréscimo da edição inglesa, p. 5: Origin of species, p. 482.
NT-2 Ou ciência ortodoxa. É clara a referência de Fritz Müller à postura intransi- 
gente dos sacerdotes do saber conservador, cientistas ou não, que estabelecem uma 
única possibilidade de conhecimento e de felicidade espiritual.





Microscópio da marca Schiek (fabricado em Berlim, Alemanha, por  
Friedrich Wilhelm Schiek, número de série 824), encaminhado  
por Max Schultze a Fritz Müller, em 1857. Com esse microscópio 
foram estudados os crustáceos do Für Darwin.



Capítulo 2 

AS ESPÉCIES DE MELITA

[p. 4] Uma suposição falsa, quanto mais se seguem as conclusões dela 
decorrentes, cedo ou tarde conduz [p. 5] a incongruências e a contradições 
palpáveis. Eu me esforcei muito, durante um tempo não muito curto de 
dúvidas incômodas, quando a lingueta da balança oscilava totalmente 
incerta entre o a favor e o contra e quando qualquer fato que me levasse 
a uma decisão mais rápida me seria muito bem-vindo, em encontrar esse 
tipo de contradições resultantes das conclusões da aplicação da teoria de 
DARWIN à classe dos crustáceos. Pois não as encontrei nem então nem 
depois. Aquelas que eu pensava ter achado foram dissipadas quando 
mais bem examinadas, ou converteram-se em sustentáculos da teoria  
de DARWIN.

Também, segundo o meu conhecimento, ninguém provou haver 
uma contradição francamente irreconciliável nas conclusões necessárias às 
proposições de DARWIN. E mesmo assim, como entre os adversários de 
DARWIN estão os mais profundos conhecedores do reino animal, parece 
que há muito devia ter sido fácil esmagá-lo, sob a massa das conclusões 
dissonantes e contraditórias, se fosse mesmo possível chegar a uma dessas 
através de sua teoria. A esta falta de contradições comprovadas, acredito 
poder atribuir o mesmo peso a favor de DARWIN, que os seus oponentes 
atribuem à ausência de formas intermediárias comprovadas entre as espé- 
cies das diversas camadas geológicas. No demais, com relação à última 
circunstância, sem considerar as razões que DARWIN dá para uma pre- 
servação muito excepcional dessas formas intermediárias, quem uma vez 
acompanhou o desenvolvimento de um animal, de uma larva pescada no 
mar e durante meses, anos, inutilmente procurou formas intermediárias,  
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as quais ele sabe que enxameiam aos milhares ao seu redor, não daria a esse 
fato uma excessiva importância.

Alguns exemplos podem ilustrar de que maneira as contradições se 
revelam como consequência necessária das proposições de DARWIN.

Parece (o porquê não nos importa neste momento) ser uma ne- 
cessidade a todos os caranguejos, que permanecem longo tempo fora da 
água, que o ar entre por trás na cavidade branquial. Esses caranguejos, [p. 6]  

que se tornaram mais ou menos alheios à água, pertencem às mais diver- 
sas famílias: Raninidae (Ranina), Eriphinae (Eriphia gonagra), Grapsoidae 
(Aratus, Sesarma etc.), Ocypodidae (Gelasimus, Ocypoda) etc. Sem dú- 
vida, a separação dessas famílias deve ser referida a um período muito 
anterior ao hábito de alguns de seus membros de deixar a água. O equi- 
pamento relativo à respiração aérea, por isso, não poderia ser herdado  
de um ancestral comum e, portanto, dificilmente poderia ser construído de  
maneira idêntica. Se houvesse tal acordo de estrutura, não relativo à 
semelhança acidental entre eles, esse teria de ser conduzido à balança  
como prova contra os conceitos de DARWIN. Mais adiante mostra- 
rei como, longe de apresentar contradições, nesse caso o resultado ficou 
na mais completa harmonia com o que poderia ser predito pela teoria  
de DARWIN. 

Figura 1 – Melita exilii n. sp., macho, ampliada cinco vezes. Entre as pernas se projetam as 
grandes lamelas branquiais.

Um segundo exemplo. Conhecem-se quatro espécies de Melita  
(M. valida, M. setipes, M. anisochir e M. fresnelii), e eu posso adicionar uma 
quinta (Fig. 1), nas quais o segundo par de pernas suporta, em um lado, 
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uma pequena mão de estrutura normal e, no outro, uma enorme pinça. 
Essa assimetria é algo tão incomum entre os Amphipoda, a estrutura da 
pinça difere tanto do que normalmente se vê no resto dessa ordem e se 
assemelha tanto nas cinco espécies, que se deve encará-las, decididamente 
e somente elas, entre as espécies conhecidas, como tendo evoluído de 
ancestrais comuns. Mas a uma dessas espécies, coletada no Egito por 
SAVIGNY, [p. 7] Melita fresnelii, dizem faltar o flagelo secundário das antenas 
anteriores, que ocorre nas outras espécies. Da confiabilidade de todas as 
obras de SAVIGNY, dificilmente se pode duvidar da veracidade dessa 
informação. Se a presença ou ausência desse flagelo secundário tivesse o 
significado de caráter distintivo de gêneros que lhe é geralmente atribuído, 
ou se houvesse outras diferenças importantes entre M. fresnelii e as demais 
espécies mencionadas, capazes de tornar natural separar M. fresnelii em um 
gênero distinto e deixar as outras unidas às espécies restantes de Melita, ou 
seja, assumir, no sentido da teoria de DARWIN, que todas as outras Melita 
possuíam ancestrais comuns, que não foram ao mesmo tempo os ancestrais 
de Melita fresnelii, – isso estaria em contradição com a conclusão derivada 
da estrutura das pinças, de que M. fresnelii e as outras quatro espécies 
mencionadas tiveram ancestrais comuns, que não eram, concomitantemente, 
ancestrais das outras espécies de Melita. – Seguir-se-ia:

da estrutura da pinça:                        da presença ou ausência do flagelo secundário:

M. palmata etc.       M. exilii etc.              M. fresnelii   M. palmata etc.           M. exilii etc.                M. fresnelii 

Assim como no primeiro caso, nos caranguejos, uma concordância 
típica de aparelhos de origem independente seria uma circunstância 
preocupante para a teoria de DARWIN, também seria, no segundo, qualquer 
diferença mais profunda de espécies muito próximas.NT-1 Só que me parece 
que o flagelo secundário de modo algum pode dar motivo para se duvidar 
do parentesco estreito entre M. fresnelii e M. exilii etc., o qual se impõe 
pela estrutura peculiar das pinças ímpares. De início se deve considerar 
a possibilidade de o flagelo secundário, que nem sempre é fácil de ser 



40

<<
  S

um
ár

io
Ca

pí
tu

lo
 2

 ■ 
As

 e
sp

éc
ie

s 
de

 M
el

ita

encontrado, ter passado despercebido a SAVIGNY, como também SPENCE 
BATE supõe ter sucedido. Se ele realmente falta, deve ser lembrado que eu 
o encontro em espécies dos gêneros Leucothoe, Cyrtophium e Amphilochus, 
gêneros nos quais SAVIGNY, DANA e SPENCE BATE notaram sua 
ausência; que uma espécie local, pela forma dos epímeros (coxae, SPENCE 
BATE), dos pés caudais [p. 8] (urópodes, WESTWOOD) etc., provada ser 
uma verdadeira Amphitoe,1 o possui; que ele atrofia a um rudimento de 
difícil comprovação em muitos Cerapus; e que às vezes ele é encontrado 
em formas jovens, mas desaparece nos adultos (se bem que talvez nunca 
completamente), como encontrado por SPENCE BATE em Acanthonotus 
owenii e Atylus carinatus, e como eu posso confirmar com respeito a um 
Atylus do nosso mar, notável pelas suas brânquias plumosas; e que, depois 
de tudo isso, ainda hoje, quando o número crescente de Amphipoda 
conhecidos e a sua consequente fragmentação em numerosos gêneros 
exigem descermos a caracteres distintivos muito mesquinhos, mesmo 
assim o emprego do flagelo secundário como caráter de gênero deve ser 
censurado e, por isso, o caso de Melita fresnelii não pode suscitar dúvida 
contra a teoria de DARWIN.

Nota do autor
1 Eu aceito este e todos os outros gêneros de Amphipoda aqui mencionados, com os 
limites que lhes foram assinalados por SPENCE BATE (Catalogue of Amphipodous 
Crustacea).

Nota dos tradutores
NT-1 A frase, quase incompreensível no original alemão, foi corrigida na edição inglesa.





Casa onde, em 31/3/1822, nasceu Fritz Müller, na aldeia de 
Windischholzhausen, arredores de Erfurt, capital da Turíngia, 
Alemanha. Fotografia de Cezar Zillig.



Capítulo 3 

MORFOLOGIA DOS CRUSTÁCEOS: 
A LARVA NÁUPLIO

[p. 8] Se a falta de contradições das conclusões, provenientes de  
uma área mais estreita e assim mais facilmente dominada, deveria 
suscitar uma predisposição favorável às opiniões de DARWIN, deveriam 
ser recebidas como um verdadeiro triunfo as conclusões mais amplas nelas 
baseadas e subsequentemente comprovadas por fatos, de cuja existência a 
ciência atual de maneira alguma permitia desconfiar. De muitos sucessos 
desse tipo, os quais poderia relatar, escolho dois exemplos, que para mim 
foram de particular importância, relativos a descobertas cujo grande 
significado à morfologia e sistemática dos crustáceos não será negado 
mesmo pelos adversários de DARWIN.

Considerações sobre a história evolutiva dos crustáceos conduziram-
me à conclusão que, se fosse possível derivar crustáceos superiores e 
inferiores de ancestrais comuns, outrora também os primeiros deveriam 
ter passado por estados semelhantes a náuplio. Pouco tempo depois eu 
descobri larvas semelhantes a náuplio em camarões [p. 9] (1863, Archiv für 
Naturgeschichte 29 (I), p. 8),NT-1 e confesso que essa descoberta trouxe-me a 
primeira inclinação decisiva a favor de DARWIN.

Nos caranguejos e Macrura, Amphipoda e Isopoda, o número 
constante de segmentos corpóreos,1 dos quais os sete últimos [p. 10] sempre 
são aparelhados com apêndices de forma diversa dos precedentes, 
deveria indiscutivelmente ser encarado como uma herança dos mesmos 
ancestrais comuns. Se no presente a maioria dos caranguejos e Macrura, 
enfim, os crustáceos de olhos pedunculados passam por estádios de 
desenvolvimento zoeiforme, e o mesmo modo de transformação fosse 
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atribuído aos seus ancestrais, deveria o mesmo valer, se não para os 
ancestrais dos Amphipoda e Isopoda, pelo menos para os ancestrais 
comuns destes e dos crustáceos com olhos pedunculados. Tal suposição, 
no entanto, seria muito ousada, enquanto não se conseguisse o apoio de 
algum fato relativo aos Edriophthalma, pois a estrutura deste grupo muito 
coerente parecia ser quase irreconciliável com várias peculiaridades das 
zoeas. Assim, para mim, por muito tempo este ponto constituiu uma 
das principais dificuldades na aplicação das opiniões de DARWIN aos 
crustáceos, e mal ousava esperar que ainda pudesse encontrar traços 
dessa passagem pela forma de zoea nos Amphipoda e Isopoda, e com 
isso obter uma prova real da verdade daquela conclusão. Neste ponto a 
comunicação de Van BENEDEN, de que um Isopoda provido de pinças 
(Tanais dulongii), segundo MILNE EDWARDS pertencente à mesma 
família que o isópode aquático comum Asellus aquaticus, possui uma 
carapaça como os Decapoda, atraiu a minha atenção para esses animais, 
e um exame mais acurado provou que esses Isopoda conservaram, 
mais fielmente que quaisquer outros crustáceos adultos, muitas das 
peculiaridades essenciais das zoeas, especialmente o seu modo de 
respiração. Enquanto em todos os outros [p. 11] OniscoideaNT-2 as pernas 
abdominais servem para a respiração, as do nosso Isopoda quelífero  
(Fig. 2) são unicamente órgãos locomotores, nos quais nunca entra um 
único corpúsculo sanguíneo, e a principal sede da respiração encontra-se, 
como nas zoeas, nas partes laterais da carapaça, que são abundantemente 
irrigadas por correntes sanguíneas e sob as quais passa um fluxo 
constante de água, mantido, como nas zoeas e nos Decapoda adultos, 
por um apêndice do segundo par de maxilas, ausente em todos os  
outros Edriophthalma.

Figura 2 – Tanais dubius (?) Kr., fêmea, ampliada 25 vezes. Observa-se a abertura de en-
trada (x) para a cavidade respiratória, em uma depressão recoberta pela carapaça, na qual 
funciona um apêndice do segundo par de maxilas (f). Nas quatro pernas (i, k, l, m) estão os 
esboços das lâminas que mais tarde formam a cavidade incubadora.
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Em ambas as descobertas, diga-se de passagem, a ciência deve agra- 
decer menos a um acaso feliz do que diretamente à teoria de DARWIN.

Espécies de Penaeus vivem nos mares da Europa como aqui, e as suas 
ninhadas de náuplios, com certeza, passaram repetidamente despercebidas 
pelas mãos dos numerosos pesquisadores que exploram aqueles mares, 
assim como a mim,2 pois não se tem nada que possa atrair especial atenção 
entre as tão diversas e, muitas vezes, espantosas formas de náuplios. 
Quando eu pela primeira vez capturei tal larva, que pela similaridade de 
seus movimentos julguei ser uma zoea jovem de Penaeus e ao microscópio 
encontrei um náuplio totalmente diferente daquela zoea, eu sem dúvida a 
descartaria por ser totalmente estranha à sequência de desenvolvimento 
que eu pesquisava, se não ocupasse vivamente o pensamento com estádios 
naupliformes precoces de crustáceos superiores, que francamente não 
acreditava serem preservados na atualidade.

E se não estivesse há muito procurando, entre os Edriophthalma, 
por traços do suposto estádio de zoea e apreendendo com avidez tudo  
[p. 12] o que prometesse tornar essa Ordem arredia obediente a mim, a 
breve asserção de Van BENEDEN dificilmente me tocaria de uma forma 
tão eletrizanteNT-3 e me estimularia a me ocupar novamente dos Isopoda 
quelíferos tanaídeos,NT-4 e ainda mais porque eu já me atormentei com eles 
no Báltico, sem conseguir ir mais adiante que meus predecessores, e porque 
voltar duas vezes ao mesmo objeto não é do meu gosto.

Notas do autor
1 Como CLAUS, eu não considero os olhos dos crustáceos como apêndices, e por 
isso não admito segmento ocular; no entanto, conto a peça mediana da cauda, à 
qual muitas vezes é negado o significado de um segmento. Contra a interpretação 
como um segmento, só pode ser citada a falta de apêndices; a favor temos 
principalmente o trajeto do intestino, que comumente se abre nessa peça, e às vezes 
mesmo a atravessa em toda a extensão, como em Microdeutopus e alguns outros 
Amphipoda. Em Microdeutopus, como SPENCE BATE já ressaltou, a gente se 
sente tentado a interpretar as pequenas projeções dessa peça caudal tubular como 
apêndices atrofiados. BELL também (Brit. Stalk-Eyed Crust., pág. XX) consigna ter 
observado apêndices do último segmento de Palaemon serratus, sob a forma de 
pequenas pontas móveis.
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Tentou-se, diversas vezes, dividir o corpo dos crustáceos superiores em secções 
menores, formadas de igual número de segmentos, compondo-se essas secções ora 
de três, ora de cinco, ora de sete segmentos, sem que nenhuma dessas tentativas 
encontrasse aceitação geral. Minhas próprias investigações me conduzem a uma 
concepção que se aproxima da de Van BENEDEN. Eu aceito quatro secções, de 
cinco segmentos cada uma: o corpo primitivo, o corpo anterior, o corpo posterior 
e o corpo mediano. O corpo primitivo compreende os segmentos que a larva 
naupliforme traz do ovo; mais tarde, o desenvolvimento de segmentos mais 
jovens, na sua porção média, divide-o em cabeça e cauda. A esse corpo primitivo 
pertencem os dois pares de antenas, as mandíbulas e os pés caudais (“par posterior 
de pleópodes”, SPENCE BATE). Inclusive no animal adulto a comunhão dessas 
secções finais pode ocasionalmente ser deduzida através da semelhança dos seus 
apêndices, principalmente do ramo externo dos pés caudais com o ramo externo 
(a assim chamada escama) do segundo par de antenas. Tanto antenas como pés 
caudais podem se tornar portadores de aparelhos sensitivos mais desenvolvidos, 
como demonstra o ouvido de Mysis.
A sequência temporal das secções do corpo parece ter sido originariamente 
que, primeiro, formou-se o corpo anterior, depois o corpo posterior e, 
finalmente, o corpo mediano. No animal adulto o corpo anterior parece ser 
inteira ou parcialmente fundido à cabeça; os seus apêndices (siagonópodes,NT-5 

WESTWOOD) são, no todo ou em parte, úteis à recepção do alimento e, na maioria 
das vezes, distinguem-se nitidamente dos do grupo seguinte. Os segmentos do 
corpo mediano, logo após o seu aparecimento, parecem sempre formar membros 
locomotores, enquanto os segmentos do corpo posterior permanecem quase 
sempre desprovidos de pernas no transcurso de grandes períodos de vida larval ou 
mesmo durante toda a vida (como em muitas fêmeas de Diastylidae); um motivo, 
entre muitos outros, – de não se equivaler, como é costume, o corpo mediano dos 
crustáceos ao abdome dos insetos, sempre desprovido de pernas. Os apêndices 
do corpo mediano (pereiópodes) parecem nunca possuir dois ramos equivalentes, 
mesmo na forma mais jovem – uma particularidade que costuma caracterizar 
os apêndices do corpo posterior. Esta é uma circunstância importante de ser 
mencionada contra a equivalência do corpo mediano dos Malacostraca e a secção 
corpórea portadora de pernas nadadoras nos Copepoda e de cirros nos Cirripedia.
Unir as pernas do corpo posterior e da cauda em um único grupo (como “fausses 
pattes abdominales” ou “pleópodes”) parece injustificável. Quando há metamorfose 
elas provavelmente surgem sempre em tempos diferentes e, quase sempre, são 
completamente distintas em estrutura e em função. Mesmo nos Amphipoda, 
onde as pernas caudais comumente se assemelham em aparência aos dois últimos 
pares de pernas abdominais, em geral elas se distinguem por uma particularidade 
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qualquer e, enquanto as pernas abdominais se repetem numa uniformidade 
monótona em toda a Ordem, as pernas caudais estão, como é bem sabido, entre as 
partes mais variáveis do corpo dos Amphipoda.
2 MECZNIKOW recentemente encontrou larvas naupliformes de camarão, no 
mar próximo de Nápoles.NT-6

Notas dos tradutores
NT-1 Na edição inglesa, a data 1860 está incorreta.
NT-2 No original está Isopoda.
NT-3 Na edição inglesa há flagrante erro de tradução: [...] na forma de um choque 
elétrico.
NT-4 No original consta: [...] me ocupar dos isópodes quelíferos; na edição inglesa, 
p. 18, consta: [...] estudar novamente os Tanaides.
NT-5 No original consta: diagonópodes.
NT-6 Nota adicionada na edição inglesa, p. 17.







Blumenau em 1867 (do livro de Alfred Möller, vol. 3, Fritz Müllers 
Leben, 1920, p. 91).



Capítulo 4 

PECULIARIDADES SEXUAIS  
E DIMORFISMO

[p. 12] O nosso isópode quelífero Tanais, que em quase todos os 
particulares de sua estrutura é um animal extremamente notável, forneceu-
me um segundo fato digno de menção, relativo à teoria da origem das 
espécies por seleção natural.

Quando estruturas em forma de mão ou de pinça ocorrem nos 
crustáceos, estas costumam ser mais fortemente desenvolvidas nos machos 
do que nas fêmeas, e neles crescem frequentemente a tamanhos totalmente 
desproporcionais, como vimos anteriormente em Melita. Um exemplo 
mais bem conhecido de tais pinças gigantes é apresentado pelos machos 
dos “chama-maré” (Gelasimus), que na corrida dizem trazer estas pinças 
“elevadas, como se acenassem com elas” – informação que, no mínimo, 
não é verdadeira para todas as espécies; uma espécie pequena, com 
pinça particularmente grande, que eu por exemplo observei se movendo 
aos milhares nos mandiocais da foz do Camboriú, conserva as pinças 
permanentemente pressionadas contra o corpo.

Uma segunda peculiaridade dos crustáceos machos consiste, 
não raro, no desenvolvimento mais abundante de filamentos delicados 
no flagelo das antenas anteriores, que SPENCE BATE chama de cílios 
auditivos (“auditory cilia”) e que eu, como LEYDIG antes de mim e 
sem que eu o soubesse, interpretei como órgãos de olfato. Assim, eles 
formam tufos longos e densos nos machos de muitos Diastylidae, como 
também Van BENEDEN menciona em Bodotria, cujas fêmeas somente os 
possuem escassamente. Nos Copepoda, CLAUS chamou a atenção para 
esse mesmo dimorfismo sexual. Como posso notar de passagem, parece-
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me que esse maior desenvolvimento [p. 13] nos machos é muito favorável à 
opinião de LEYDIG e à minha, porque não raro os machos são guiados 
pelo olfato, para encontrar as fêmeas prontas para a reprodução.NT-1

No nosso Tanais, os machos jovens, até a última muda antes da 
maturidade sexual, assemelham-se às fêmeas; aí então sofrem uma 
transformação significativa. [p. 14] Entre outras coisas eles perdem os 
apêndices bucais móveis, exceto os que servem para manter a corrente 
respiratória; o seu intestino é sempre encontrado vazio e parecem só viver 
para o amor. Porém, o mais curioso é que eles surgem, então, sob duas 
formas diversas. Alguns (Fig. 3) adquirem pinças poderosas, com dedo 
longo e muito móvel e, em vez do único filamento olfativo das fêmeas, 
possuem 12 a 17 deles, os quais se posicionam em grupos de dois ou três 
sobre cada artículo do flagelo antenal. Os outros (Fig. 5) mantêm a forma 
espessa e curta das pinças das fêmeas; porém, em compensação, suas 
antenas (Fig. 6) são providas de número muitíssimo maior de filamentos 
olfativos, reunidos em grupos de cinco a sete.

Primeiramente, antes de discorrer sobre o seu significado, mais uma 
palavra sobre o fato em si. Era natural pensar se não conviviam duas espécies 
diferentes com fêmeas muito semelhantes e machos diversos, ou se os ma- 
chos, em vez de aparecerem em duas formas bem definidas, seriam variáveis 
somente dentro de limites muito amplos. Não posso admitir nenhuma dessas 
suposições. O nosso Tanais vive entre algas densamente entrelaçadas, que 
formam um revestimento de cerca de uma polegada de espessura sobre as 
pedras vizinhas da orla. Se se colocar um punhado desse feltro verde dentro 
de um vidro grande com água marinha limpa, logo se veem as paredes do 
vaso cobertas por centenas, se não milhares, desse pequeno isópode desajei- 
tado e esbranquiçado. Dessa maneira examinei alguns milhares deles com 
uma simples lente, e muitas centenas cuidadosamente com o microscópio, 
sem conseguir achar diferença alguma entre as fêmeas ou qualquer forma 
intermediária entre os dois tipos de machos.

A ocorrência dessas duas formas de machos é tratada como uma 
mera curiosidade na Escola. Para os que entendem o “plano de criação” 
como a “concepção livre de uma inteligência Toda-Poderosa, amadurecida 
no seu pensamento antes de ser manifestada em formas externas palpáveis”, 
pareceria um mero capricho do Criador, por ser inexplicável tanto do 
enfoque da utilidade prática como do “plano típico de estrutura”. Partindo 
da teoria de DARWIN,[p. 15] pelo contrário, esse fato adquire sentido e 
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significado, e parece apropriado para deitar luz sobre uma questão em que 
BRONN viu “a primeira e principal objeção contra a nova teoria”, – como 
seria possível que, do acúmulo de pequenas modificações, procedentes 
umas das outrasNT-2 e divergindo em várias direções, derivem variedades 
e espécies que se diferenciam nitidamente da forma original, como a folha 
peciolada de uma dicotiledônea se destaca com limites bem definidos, sem 
confluir com as demais, como o fazem os lobos irregulares e retorcidos de 
um líquen foliáceo com o restante da massa de líquen.

Figura 3 – Cabeça da forma comum dos machos de Tanais dubius (?) Kr., ampliada 90 vezes. 
As cerdas terminais do segundo par de antenas se projetam entre as pernas quelíferas. 
Figura 4 – Região oral, em vista ventral. λ, labro. 
Figura 5 – Cabeça da forma mais rara de machos, ampliada 25 vezes. 
Figura 6 – Flagelo antenal da forma mais rara, com filamentos olfativos, ampliado 90 vezes.
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Por mim, deixemos que os machos uniformes do nosso Tanais 
comecem a se modificar em todas as direções, como quer BRONN. Se a 
espécie estava adaptada à sua condição de existência, se o melhor a este 
respeito havia sido atingido e garantido por seleção natural, as variações 
novas, que afetam a espécie como uma espécie, como retrocessos não 
teriam chance de prevalecer, e muito mais deveriam desaparecer assim 
como apareceram, e para os machos modificados somente nas relações 
sexuais o campo de batalha permaneceria aberto. Aqui eles poderiam 
obter vantagens sobre os seus concorrentes, se fossem capazes de procurar 
melhor ou subjugar as fêmeas. Os melhores farejadores venceriam todos os 
que lhes fossem inferiores neste respeito, a menos que estes tivessem outras 
vantagens, tais como pinças mais poderosas, para lhes opor. Os melhores 
agarradores sobrepujariam todos os guerreiros menos armados, se estes 
não lhes opusessem outras vantagens, tal como sentidos mais aguçados. 
Compreende-se como dessa maneira todos os estados intermediários 
menos favorecidos no desenvolvimento de filamentos olfativos, ou de 
pinças, desapareceriam do campo de batalha e duas formas nitidamente 
separadas, os melhores farejadores e os melhores agarradores, sobrariam 
como os únicos adversários. No momento, o combate parece decidir-se em 
favor dos últimos, pois eles superam largamente em número, talvez de uma 
centena para cada farejador.

Se por isso BRONN, para voltar à sua objeção, “para apoiar a teoria 
de DARWIN e para dar uma explicação [p. 16] sobre por que poucas espécies 
se entrelaçam por formas intermediárias, gostaria de descobrir qualquer 
princípio externo ou interno que pressionaria a modificação de uma espécie 
em somente uma única direção, em vez de a permitir em todas elas”, – assim 
seria encontrado um desses princípios, neste como em tantos outros casos, 
simplesmente no fato de que somente poucas direções estão abertas nas quais 
as modificações são ao mesmo tempo melhorias, que podem se acumular e 
firmar, enquanto que em todas as outras direções elas seriam indiferentes ou 
desvantajosas e, “assim como foram ganhas, foram perdidas”.

A ocorrência de duas formas de machos na mesma espécie talvez  
possa não ser um fenômeno muito raro nos animais em que os machos difi- 
ram grandemente, em estrutura, das fêmeas. Porém, só nos que se obtêm em 
abundância suficiente será possível chegar à convicção de que não temos, 
ante nós, duas espécies diferentes ou animais de faixas etárias diversas.  
Eu posso, do domínio da minha própria pouco extensa experiência, dar um 
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segundo exemplo. Ele se refere a um saltão-da-praia (anfípode Orchestia).  
O animal (Fig. 7) vive em lugares pantanosos na proximidade do mar, sob 
folhagem em decomposição, na terra solta que os caranguejos-da-lama 
(Gelasimus, Sesarma, Cyclograpsus etc.) amontoam em volta da entrada 
das suas tocas e também debaixo do excremento seco de bovino e cavalo. 
Como ele se afasta mais da praia do que a maioria de seus congêneres 
– (alguns deles, no entanto, penetram milhas terra adentro e sobem em 
montanhas de até 1.000 pés,NT-3 como Orchestia tahitensis, O. telluris e  
O. sylvicola) –, assim o seu macho difere ainda mais de todas as outras 
espécies conhecidas, pelas poderosas pinças do segundo par de pernas. Só 
Orchestia gryphus, das costas arenosas [p. 17] de Mönchgut, apresenta uma 
organização algo similar, mas bem menos acentuada,NT-4 enquanto nas 
outras ocorre a forma de mão comum nos Amphipoda. Principalmente 
na estrutura das pinças existe uma diferença considerável entre os machos 
dessa espécie, tão grande que dificilmente ela ocorre entre duas espécies 
do gênero, e, como no isópode quelífero Tanais, não se encontra uma 
longa série de gradações estruturais, mas somente as duas formas sem 
intermediário (Figs. 8 e 9). Os machos poderiam ser indubitavelmente 
considerados como de duas espécies bem distintas, se eles não vivessem 
no mesmo lugar, com fêmeas iguais entre si. É digno de nota o fato de 
justamente nos machos dessa espécie ocorrer uma dupla forma de pinças, 
porque a formação de pinças que divergem amplamente da estrutura 
usual em outras espécies indica que ela recentemente sofreu mudanças 
consideráveis e, por isso, tal fenômeno devia ser esperado antes nela do 
que em outra espécie.

Figura 7 – Orchestia darwinii n. sp., macho.
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[p. 18] Não posso me abster de, nesta oportunidade, alertar que (tanto 
quanto se depreende do catálogo de SPENCE BATE) para duas formas 
diversas de machos (Orchestia telluris e O. sylvicola), que foram coletadas 
juntas nas florestas da Nova Zelândia, só é conhecida uma única forma de 
fêmea, e aventurar a suposição de que temos, aqui, um caso semelhante. 
Não me parece provável que duas espécies muito aparentadas desses 
Amphipoda sociais possam ocorrer juntas e misturadas sob as mesmas 
condições de vida.

Figuras 8 e 9 – As duas formas de pinça do macho de Orchestia darwinii, ampliadas 45 vezes.

Como os machos de muitas espécies de Melita se distinguem pela 
poderosa pinça ímpar, as fêmeas de algumas outras espécies do mesmo 
gênero são distintas de todas dos outros Amphipoda por terem desenvolvido 
um aparelho particular que facilita a sua preensão pelos machos. As lamelas 
coxais do penúltimo par de pernas são prolongadas em processos em forma 
de gancho, aos quais os machos se prendem com as mãos do primeiro par de 
pernas. As duas espécies nas quais eu conheço essa estrutura pertencem aos 
animais sexualmente mais ativos da sua Ordem; mesmo fêmeas carregadas 
de ovos em todos os estádios de desenvolvimento não raro trazem seu 
macho sobre as costas. As duas espécies são muito aparentadas a Melita 
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palmata LEACH (Gammarus dugesii EDWARDS), de ampla distribuição 
nas costas europeias e frequentemente estudada; infelizmente, porém, não 
consegui nenhum esclarecimento se as fêmeas desta ou de outra espécie 
europeia também possuem semelhante artifício. Em Melita exilii todas as 
lamelas coxais são de forma comum. Contudo, [p. 19] seja como for, quer elas 
existam em duas ou vinte espécies, a ocorrência desses peculiares processos 
em forma de gancho é certamente muito limitada (Figs. 10-11).

Figura 10 – Lamela coxal do penúltimo par de pernas do macho (a) e lamela coxal com os 
três segmentos seguintes do mesmo par de pernas da fêmea (b) de Melita messalina, am-
pliadas 45 vezes. 
Figura 11 – Lamela coxal do mesmo par de pernas da fêmea de Melita insatiabilis.

As nossas duas espécies vivem abrigadas debaixo de pedras aplanadas 
sobrepostas na proximidade da orla: uma delas, Melita messalina, encontra-
se tão no alto que só raramente é coberta pela água; a outra, M. insatiabilis, 
um pouco mais abaixo; ambas as espécies vivem reunidas em bandos 
numerosos. Não é de se esperar que os casais sejam mais frequentemente 
ameaçados por influências perturbadoras do que em outras espécies, nem 
que aos machos seja mais difícil do que em outras espécies, ao perder 
a sua fêmea, conseguir uma nova. Nem tampouco é previsível como 
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esse dispositivo no corpo da fêmea, que garante a cópula, pudesse ser 
desvantajoso em outras espécies. Enquanto não estiver comprovado que 
nossas espécies necessitam especialmente desse apetrecho, ou que ele seria 
mais prejudicial do que útil em outras espécies, a sua existência nesses 
poucos Amphipoda não poderia ser interpretada como proveniente do 
planejamento calculado de uma Sabedoria, mas de um feliz acaso utilizado 
pela Seleção Natural. Segundo a última hipótese, sua ocorrência isolada 
é compreensível, enquanto não se entende por que o Criador afortunou 
só estas poucas espécies com um aparelho que ele julgou inteiramente 
compatível com o “plano geral de estrutura” dos Amphipoda e, entretanto, 
recusou-o aos outros, que vivem sob as mesmas condições externas e até 
se parecem no seu entusiasmo sexual pouco comum. Associadas, ou na 
vizinhança imediata das duas espécies de Melita, vivem duas espécies de 
Allorchestes, das quais também se encontram quase mais casais do que 
animais isolados, e cujas fêmeas nada mostram daqueles prolongamentos 
das lamelas coxais.

Como este, penso eu, se podem fazer valer todos os casos parecidos, 
contra a opinião das espécies como materialização dos pensamentos 
do Criador, defendida com muito espírito e conhecimento de causa por 
AGASSIZ, nas quais ferramentas que seriam de igual utilidade a todas as 
espécies de um grupo, mas que faltam à maioria, seriam reservadas somente 
a poucas espécies [p. 20] favorecidas, que não parecem mais necessitadas do 
que as outras.

Notas dos tradutores
NT-1 No original consta “no cio”, que corresponde ao período de excitabilidade 
sexual durante o qual a fêmea aceita o macho para o acasalamento. Na edição 
inglesa, p. 20, consta: “ardent females”.
NT-2 Acréscimo da edição inglesa: procedentes umas das outras.
NT-3 1.000 pés correspondem a cerca de 305 metros.
NT-4 Acréscimo da edição inglesa, p. 25.





Fritz Müller jamais saiu de Santa Catarina. Excursionou amplamente 
em toda a região leste do estado, conforme o mapa (do livro de 
Alfred Möller, vol. 3, Fritz Müllers Leben, 1920, última página).



Capítulo 5 

RESPIRAÇÃO NOS CARANGUEJOS  
TERRESTRES

[p. 20] Entre os também numerosos fatos da história natural dos 
crustáceos, sobre os quais a teoria de DARWIN projeta uma nova e clara 
luz, além das duas formas de macho no nosso Tanais e em Orchestia 
darwinii, há mais um que me parece de particular importância – o 
caráter da cavidade branquial dos caranguejos que respiram ar, dos quais 
eu, infelizmente, ainda não consegui examinar alguns dos mais notáveis 
(Gecarcinus, Ranina). Como esse caráter, a existência de uma entrada 
localizada atrás das brânquias, até agora tem sido atribuído como um fato 
somente a Ranina, vou me aprofundar um tanto mais. Já mencionei que, tal 
como exige a teoria de DARWIN, esse orifício de entrada deve ter surgido 
de diversos modos nas diferentes famílias.

No caranguejo-rã (Ranina) do Oceano Índico, que segundo 
RUMPHIUSNT-1 gosta de subir até no teto das casas, o habitual orifício 
anterior está completamente ausente, segundo MILNE EDWARDS, 
e a entrada de um canal que se abre na porção mais caudal da cavidade 
branquial está situada debaixo do início do abdome.

O caso é mais simples em vários Grapsoidae. Assim é em Aratus 
pisonii, um caranguejo vivaz e charmoso, que sobe nos arbustos do mangue 
(Rhizophora) e rói as suas folhas. Por meio das suas garras curtas, mas 
excepcionalmente afiadas, que pinicam como alfinetes quando ele corre 
sobre as mãos, esse caranguejo escala com grande agilidade os ramos mais 
delgados. Uma vez, tendo um desses animais sentado sobre a minha mão, 
eu vi como ele levantou a parte posterior de sua carapaça e como, por isso, 
abriu-se uma fenda larga em cada lado, acima do último par de pernas, pela 
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qual pude olhar profundamente para dentro da cavidade branquial. Depois 
disso não pude mais obter esse notável animal, mas em contrapartida pude 
repetir frequentemente a mesma observação em outro animal da mesma 
família (um verdadeiro [p. 21] Grapsus, aparentemente), que comumente vive 
nas rochas da nossa costa. Enquanto a parte posterior da carapaça se eleva 
e a mencionada fenda se forma, a porção anterior parece abaixar e estreitar 
ou obliterar totalmente o orifício anterior de entrada. Debaixo de água 
nunca se dá a elevação da carapaça. O animal abre então a sua cavidade 
branquial na frente ou atrás, conforme tenha de respirar na água ou no ar. 
Como se efetua a elevação da carapaça eu não sei, mas acredito ser devido 
a um saco membranoso ingurgitado pela introdução de líquido corpóreo, 
localizado abaixo da porção posterior da carapaça e que se estende da 
cavidade corpórea muito para dentro da cavidade branquial.

Também observei a mesma elevação da carapaça em algumas espécies 
dos gêneros aparentados a Sesarma e Cyclograpsus, que em solo pantanoso 
cavam buracos profundos e às vezes perambulam sobre a lama úmida, 
ou assentam-se, como se estivessem espreitando diante dos seus buracos. 
Entretanto, deve-se esperar muito tempo quando esses animais são retirados 
da água, antes que abram a sua cavidade branquial para a penetração do 
ar, porque possuem um admirável mecanismo, por meio do qual podem 
continuar a respirar água por algum tempo, mesmo quando fora desse meio. 
Os orifícios para a saída da água que serviu à respiração conhecidamente 
se acham situados, nesses como na maioria dos caranguejos, nos ângulos 
anteriores da armadura oral (“cadre buccal”, MILNE EDWARDS), en- 
quanto as fendas de entrada da cavidade branquial se estendem dos seus 
ângulos posteriores por sobre o primeiro par de pernas. A porção da 
carapaça que se estende nos lados da boca, entre os dois orifícios (as “regiões 
pterigostomianas”), nos nossos animais parece ser dividida em pequenos 
compartimentos quadrados de extrema regularidade, e MILNE EDWARDS 
já salientou esse fato como uma peculiaridade particularmente notável.  
Essa aparência é parcialmente condicionada por pequenas elevações 
verrucosas, e parcial e preferentemente por peculiares pelos geniculados, 
que até certo ponto formam uma fina rede ou peneira de pelos, estendida 
muito próximo da superfície da carapaça. Quando uma onda de água sai 
da cavidade branquial, ela imediatamente se difunde nessa rede de pelos 
e é então de novo reconduzida à cavidade branquial pelos [p. 22] enérgicos 
movimentos do apêndice do maxilípede externo, que funciona na fenda 
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de entrada. Assim, enquanto a água desliza numa camada delgada sobre 
a carapaça, ela se saturará novamente de oxigênio e poderá de novo servir 
à respiração. Para a complementação desse dispositivo, os maxilípedes 
externos portam, como há muito é conhecido, uma proeminente carena 
provida de densa franja de pelos, a qual começa na frente, próximo à 
linha mediana, e se estende para trás e para fora, até o ângulo posterior da 
armação oral. As duas carenas, da direita e da esquerda, formam juntas um 
triângulo com vértice virado para a frente, um quebra-ondas pelo qual a 
água efluente da cavidade branquial é afastada da boca e de novo conduzida 
à cavidade branquial. Em ar muito úmido, o reservatório de água contido 
na cavidade branquial pode durar horas, e só depois que ele acaba o animal 
eleva a sua carapaça, para permitir o acesso por detrás do ar às brânquias.

Em Eriphia gonagra os orifícios de entrada da cavidade respiratória, 
que servem para a respiração aérea, situam-se não como nos Grapsoidae 
acima, porém atrás do último par de pernas, nos lados do abdome.

Nos marias-farinha (Ocypoda), animais exclusivamente terrestres 
que dificilmente resistem um dia na água, pois muito antes já ocorre um 
estado de relaxamento completo e cessam todos os movimentos voluntários,1 

já há muito se conhece um dispositivo particular nas pernas do terceiro 
e quarto pares (Fig. 12), sem, no entanto, suspeitar da sua conexão com a 
cavidade branquial. Esses dois pares de pernas são mais aproximados entre 
si do que os restantes; as superfícies opostas dos seus segmentos basais 
(portanto, a face posterior da terceira e a anterior da quarta perna) [p. 23] são 
planas, lisas e suas margens são densamente ocupadas com pelos longos, 
com brilho de seda e forma peculiar (Fig. 13). MILNE EDWARDS, que 
segundo a sua aparência adequadamente compara essas superfícies com 
superfícies articulares, pensa que elas sirvam para diminuir o atrito entre 
as duas pernas. Nessa interpretação, a gente deveria se perguntar como, 
justamente nesses caranguejos e somente entre essas duas pernas, seria 
necessário um dispositivo que diminui o atrito; além do mais, as estranhas 
escovas de pelo, que ao contrário deveriam aumentar o atrito, ficariam sem 
explicação. Ao envergar as pernas de um grande caranguejo de areia para 
cá e para lá em várias direções, primeiro para ver em quais movimentos do 
animal ocorreria atrito na região assinalada, e se talvez esses fossem para 
ele movimentos de particular importância ou frequentemente recorrentes  
– quando afastei amplamente as pernas eu observei, profundamente entre 
elas, uma abertura arredondada considerável, através da qual com facilidade 
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se podia assoprar ar para dentro da cavidade branquial ou também introduzir 
um delicado bastãozinho. O orifício desemboca na cavidade branquial atrás 
de um lobo cônico que fica no lugar de uma brânquia ausente nos Ocypoda 
sobre a terceira perna. Ele é limitado lateralmente por cristas que se elevam 
acima da articulação das pernas e às quais se aplica a margem inferior da 
carapaça. Exteriormente ele também é recoberto por essas cristas, restando 
uma fenda estreita. Essa fenda é sobreposta pela carapaça, que exatamente 
aqui se projeta mais para baixo [p. 24] do que em qualquer outra parte, e assim 
forma-se um tubo completo. Enquanto Grapsus só pela frente admite acesso 
da água às brânquias, em Ocypoda eu a vi afluir pela abertura agora discutida.

Figura 12 – Entrada posterior para a cavidade branquial de Ocypoda rhombea Fab., em ta-
manho natural; a carapaça e a quarta perna do lado direito foram retiradas. 
Figura 13 – Pontas de alguns pelos do segmento basal da terceira perna, ampliados 45 vezes.

Duas outras espécies não aquáticas da mesma família, que tive a 
oportunidade de examinar, coincidem com Ocypoda na posição do orifí-
cio de entrada posterior e nas peculiaridades concomitantes do terceiro e 
quarto pares de pernas. Uma delas, talvez Gelasimus vocans, que vive nos 
brejos dos manguezais e que gosta de guarnecer a entrada da sua toca com 
uma grossa chaminé cilíndrica de várias polegadas de altura, tem as escovas 
dos segmentos basais das pernas em questão formadas de pelos comuns. A 
outra, um Gelasimus menor, não registrado na “História Natural dos Crus-
táceos” de MILNE EDWARDS, que gosta de lugares mais secos e num dia 
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de dezembro não receia perambular na areia ardente sob o sol a pino do 
meio-dia, mas que também consegue resistir na água ao menos por várias 
semanas, ao contrário tem nessas escovas, como Ocypoda, pelos delicados 
não setiformes, inclusive mais delicados e mais regularmente construídos 
do que em Ocypoda.2,NT-2 O que esses pelos peculiares poderiam signifi- 
car – se eles somente mantêm corpos estranhos afastados da cavidade 
branquial, ou se eles dão umidade ao ar que por eles passa, ou se, como 
especialmente no pequeno Gelasimus sua aparência lembra os pelos olfati- 
vos dos caranguejos, eles por acaso também prestam semelhantes servi- 
ços –, explicar isso da maneira devida nos afastaria em demasia do nosso 
assunto. Contudo, deve-se notar que em ambas as espécies, particularmen-
te em Ocypoda, os filamentos olfativos em seu local usual são muito atrofia-
dos, e quando elas estão na água os seus flagelos sensitivos jamais executam 
os movimentos oscilatórios peculiares observados em outros caranguejos e 
mesmo nos Gelasimus maiores; no entanto, nos caranguejos que respiram 
ar, [p. 25] os órgãos do olfato provavelmente devem ser encontrados, como 
nos vertebrados que respiram ar, na entrada da cavidade respiratória.

Até aqui temos os fatos relativos à respiração aérea dos caranguejos. 
Já foi indicado acima por que a teoria de DARWIN requer que, se existem 
mecanismos especiais para a respiração aérea, estes sejam construídos 
diferentemente nas diferentes famílias. – O máximo a favor de DARWIN 
é que a experiência esteja de perfeito acordo com essa exigência, porque a 
Escola, muito distante de poder prever ou explicar diferenças tão profundas, 
deve considerá-las como altamente estranhas. Quando reina a maior 
concordância nas famílias estreitamente aparentadas dos Ocypodidae e 
Grapsoidae, em todas as condições essenciais da sua construção; quando para 
todo o resto – para os órgãos dos sentidos, para a articulação dos membros, 
para cada trabécula e tufo viloso do complicado arcabouço estomacal, para o 
coração e a circulação, quando os dispositivos que servem para a respiração 
aquática têm o seu plano de construção escravizantemente fixo, até no gancho 
microscópico nos pelos dos flagelos que limpam as brânquias –, de onde,  
de repente, essa exceção, essa total diferença para a respiração aérea?

A Escola dificilmente terá uma resposta a essa pergunta; ela teria 
que se colocar numa posição teológico-teleológica, que com razão caiu 
em descrédito entre nós e segundo a qual a produção de um mecanismo 
é considerada explicada quando se consegue comprovar a sua “utilidade” 
para o animal. Desse ponto de vista, certamente se poderia dizer que uma 
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fenda amplamente aberta sobre as pernas posteriores, que nada possuía de 
prejudicial para Aratus pisonii entre a folhagem dos arbustos do manguezal, 
não se adequaria a Ocypoda vivendo na areia; que este, para prevenir a 
entrada de areia, tem o orifício da cavidade branquial colocado na sua parte 
mais baixa, dirigido para baixo e que deveria estar oculto, profundamente 
entre largas áreas delimitadas com protetoras escovas de pelos. – Está longe 
da intenção destas páginas entrar numa refutação geral a essa teoria da 
utilidade. Há pouco de essencial [p. 26] a acrescentar ao muito e pertinente 
falado sobre este assunto, desde SPINOZA. Só isto deve ser observado, que 
eu vejo justamente como uma das realizações mais importantes da teoria 
de DARWIN, é o ter despido do seu exagero místico as considerações 
utilitárias, inegáveis na ciência da vida. – No presente caso é suficiente 
referir ao Gelasimus dos manguezais brejosos, que aqui compartilha as 
mesmas condições de vida de vários Grapsoidae e, no entanto, a eles não se 
assemelha, mas sim aos arenícolas Ocypoda.

Notas do autor
1 Como isto não era observado no mar, mas sim em frascos de vidro com água 
do mar, poder-se-ia supor que os animais se tornassem exauridos e morressem 
não porque estivessem debaixo da água, mas porque tivessem consumido todo 
o oxigênio que ela continha. Por isso pus dentro da mesma água da qual acabava 
de retirar um Ocypoda inerte, já com as pernas flacidamente penduradas, um 
espécime de Lupea diacantha, que fora reduzido ao mesmo estado por ter sido 
mantido ao ar, e este se restabeleceu na água, do mesmo modo que o Ocypoda no ar.
2 Este Gelasimus menor também é notável porque a mudança camaleiforme das 
cores, exibida por muitos caranguejos, é particularmente chamativa nele. A cara- 
paça de um macho, que tenho agora diante de mim, quando o capturei há cinco 
minutos, brilhava na sua parte posterior num branco ofuscante, e agora mostra, no 
mesmo local, um cinza fosco.

Notas dos tradutores
NT-1 Correção da edição inglesa, p. 30: Rumphius.
NT-2 Acréscimo da edição inglesa, p. 36: do que em Ocypoda.





Gravura de Fritz Müller na galeria de notáveis do Museu Botânico 
Dr. João Barbosa Rodrigues, Jardim Botânico de São Paulo, fundado 
por Frederico Carlos Hoehne. Nanquim em papel, 35 x 24,5 cm. 
Autoria desconhecida. Preparada provavelmente no início da década 
de 1940, para um livro e para exposição no Museu Botânico.



Capítulo 6 

ESTRUTURA DO CORAÇÃO  
NOS EDRIOPHTHALMA

[p. 26] Dificilmente menos significativo do que o exemplo dos caranguejos 
que respiram o ar é o comportamento do coração no grande grupo dos 
Edriophthalma, que segundo DANA e SPENCE BATE são facilmente 
divididos em somente duas ordens, os Amphipoda e os Isopoda.

Nos Amphipoda, aos quais os mencionados pesquisadores com  
razão também adicionam os Caprellidae e os piolhos-de-baleia Cyamidae 
(Laemodipoda de LATREILLE), o coração invariavelmente tem a mesma 
posição; ele se estende como um tubo longo, através dos seis segmentos 
seguintes à cabeça, e tem três pares de fendas providas de valvas, para 
a entrada do sangue, situadas no segundo, terceiro e quarto desses 
segmentos. Assim foi encontrado por LA VALETTE em Niphargus 
(Gammarus puteanus) e por CLAUS em Phronima, e eu também o achei em 
um considerável número de espécies das mais diversas famílias.1 A única 
exceção insignificante, que [p. 27] até agora encontrei, é oferecida pelo gênero 
Brachyscelus;2 aqui o coração possui somente dois pares de fendas, pois ele 
se projeta para a frente só até o segundo segmento do corpo, carecendo do 
par de fendas normalmente situado nesse segmento.3

Em contrapartida a essa uniformidade apresentada pelo coração em 
toda a ordem dos Amphipoda, é muito notável que na ordem mais próxima 
dos Isopoda encontramo-lo como um dos órgãos mais variáveis.

Nos Isopoda quelíferos (Tanais), o coração se assemelha ao dos 
Amphipoda em sua forma tubular longa, assim como no número e posição 
das fendas, porém com a diferença de que as duas fendas de cada par não 
ficam exatamente opostas.



70

<<
  S

um
ár

io
Ca

pí
tu

lo
 6

 ■ 
Es

tr
ut

ur
a 

do
 c

or
aç

ão
 n

os
 E

dr
io

ph
th

al
m

a

Em todos os outros Isopoda o coração é deslocado em direção ao 
abdome. Nos Isopoda parasitas das Porcellanae (Entoniscus porcellanae), 
curiosamente deformados, o coração esférico da fêmea acha-se confinado a 
um curto espaço do alongado primeiro segmento abdominal, [p. 28] e parece 
possuir um único par de fendas. No macho de Entoniscus cancrorum  
(n. sp.), o coração (Fig. 16) está situado no terceiro segmento abdominal. 
Nos Cassidinae o coração (Fig. 14) também é curto e provido de dois pares 
de fendas, situadas no último segmento do tórax e primeiro segmento 
do abdome. Finalmente, num jovem Anilocra vejo o coração (Fig. 15) 
prolongando-se por toda a extensão do abdome e provido de quatro (ou 
cinco?) fendas, que não são colocadas aos pares, mas alternando à esquerda 
e à direita em segmentos sucessivos.NT-1 Em outros animais dessa ordem, que 
até agora só ocasionalmente examinei, provavelmente serão encontradas 
diferenças adicionais.

Figura 14 – Coração de um jovem Cassidina.
Figura 15 – Coração de um jovem Anilocra.
Figura 16 – Abdome de um macho de Entoniscus cancrorum; h, coração; l, fígado.

Agora de onde, em duas ordens tão próximas entre si, encontramos 
ali aquela constância, e aqui essa variabilidade do mesmo e tão altamente 
importante órgão? Da Escola não podemos esperar uma explicação; ela 
ou declinará a explicação como alheia à sua alçada, além dos limites da 
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História Natural, – ou tentará surpreender o inquisidor inoportuno com 
uma descrição do fato, sonora e ricamente salpicada com palavras gregas. 
Como infelizmente esqueci o meu grego, para mim a segunda saída está 
vedada; como por sorte eu não faço parte da agremiação dos mestres, mas, 
para usar a frase do BARÃO DE LIEBIG, pertenço aos “caminhantes nas 
fronteiras da História Natural”, essa objeção melindrosa da Escola não 
consegue me abster de procurar uma resposta, que também se oferece de 
uma maneira espontânea dos pontos de vista de DARWIN.

[p. 29] Como além dos isópodes quelíferos Tanaidae (que razões 
adicionais legitimariam considerar especialmente próximos dos Isopoda 
primitivos – veja acima) e dos Amphipoda, também os crustáceos 
Decapoda possuem um coração com três pares de fendas, essencialmente 
na mesma posição, – e como a mesma posição do coração reaparece até nos 
embriões da tamburutaca (Squilla) (veja abaixo), onde o coração do animal 
adulto e mesmo o das larvas longe da maturidade, como já mostrei em 
outro lugar, estende-se através do abdome sob a forma de um longo tubo 
com numerosas aberturas –, pode-se considerar despreocupadamente o  
coração dos Amphipoda como a forma primitiva do coração nos 
Edriophthalma. Como, além do mais, nesses animais o sangue flui sem vasos 
do aparato respiratório para o coração, é óbvio quão vantajoso deve ser a 
eles terem esses órgãos o mais próximo possível. Existe razão de considerar 
as condições existentes em Tanais como a forma primitiva do modo de 
respirar (veja acima). Onde se desenvolveram brânquias no abdome,NT-2  
como na maioria dos Isopoda, a posição e a estrutura do coração se 
modificaram de forma a se aproximar a elas, sem que para essa maneira 
mais recente da formação se desenvolvesse um plano comum, ou por essa 
mudança do coração só ter ocorrido após a divisão da forma primitiva em 
grupos subordinados, ou se, ao menos no tempo da separação, o coração 
mutante ainda não se havia fixado em nenhuma forma nova. Onde, ao 
contrário, a respiração permaneceu na parte anterior do corpo – seja na 
forma primitiva de zoea, como em Tanais, seja onde se desenvolveram 
brânquias no tórax, como nos Amphipoda –, aí também a forma primitiva 
do coração era herdada sem modificação, porque variações ocasionais que 
apareciam traziam muito mais uma desvantagem do que uma vantagem e 
imediatamente desapareceriam.

Eu concluo esta série de exemplos isolados com uma observação que, 
em realidade, só em parte pertence à alçada dos crustáceos, aos quais estas 
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páginas querem se limitar, e que também nenhuma outra conexão tem com 
as circunstâncias comentadas há pouco, além de ser um “fato que pode 
ser compreendido e trazer compreensão” somente do ponto de vista da 
teoria de DARWIN. Quando num destes dias eu abri uma Lepas anatifera, 
para comparar o animal com a descrição de DARWIN na Monograph 
on the [p. 30] Subclass Cirripedia, na concha desse cirripédio encontrei um 
anelídeo de coloração rubro-sanguínea, com corpo curto e achatado, 
cerca de ½ polegadaNT-3 de comprimento e duas linhasNT-4 de largura, 
com 25 segmentos corpóreos, sem tubérculos setígeros proeminentes  
e sem cirros articulados. O pequeno lobo cefálico portava quatro olhos e  
cinco tentáculos; cada segmento do corpo, lateralmente em cada margem, 
tinha um tufo de cerdas simples, dirigidas obliquamente para cima, e bem 
distante deste, na face ventral, um grupo de cerdas mais espessas, com o 
ápice bidentado fortemente uncinado. Além disso, acima de cada um dos 
tufos laterais de cerdas se encontrava uma brânquia, simples em poucos 
segmentos anteriores, a fortemente arborescente na porção posterior do 
corpo. O animal, uma fêmea carregada de ovos, por tudo isso pertence 
evidentemente à família Amphinomidae, a única família cujos membros, 
nadadores exímios, vivem em mar aberto. – Que ele não se perdeu por 
acaso na Lepas, mas lhe pertence como hóspede regular e permanente, 
provam-no seu tamanho considerável em relação à entrada estreita da 
concha da Lepas, a ausência completa da iridescência de arco-íris que, em 
regra, distingue a pele dos Annelida de vida livre e principalmente dos 
Amphinomidae, a formação e posição das cerdas ventrais etc. – Que justo 
um verme da família dos anfinomídeos, que vive em alto-mar, se encontra 
como hóspede da Lepas, que também flutua no mar incrustada na madeira, 
tubo e semelhantes, é diretamente compreensível do ponto de vista da teoria 
de DARWIN, enquanto que o parentesco desse parasita com os vermes de 
vida livre no mar aberto fica completamente incompreensível, na suposição 
de que ele foi criado independentemente para a permanência na Lepas.

Por mais favoráveis que sejam a DARWIN os exemplos até aqui 
referidos, com todo o direito se pode levantar contra eles a objeção de 
que são fatos isolados; considerações que em muito ultrapassam os fatos 
imediatos, com facilidade podem desviar do curso correto, sob o brilho 
enganoso da falsa luz. Quanto mais alta a construção, tanto mais ampla, em 
fatos bem reconhecidos, deve ser a base que a sustenta.
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[p. 31] Voltemo-nos então para um campo adicional, o da história 
evolutiva dos crustáceos, no qual até agora a ciência reuniu uma variada 
quantidade de fatos notáveis, que entretanto para ela continuaram um feio 
amontoado de matéria-prima não tratável, e vejamos como, sob a mão 
de DARWIN, esses trabalhos espalhados se unem numa construção bem 
articulada, em que cada um, sustentando e sendo sustentado, encontra sua 
significativa posição. Sob a mão de DARWIN – porque nada mais tenho a 
fazer além de colocar as pedras da construção na posição que a sua teoria 
lhes indica. “Quando os reis constroem, os carroceiros têm que trabalhar.”

Notas do autor
1 Os jovens no ovo, pouco antes de eclodir, costumam ser especialmente cômodos 
para a observação das fendas cardíacas; na maioria das vezes são suficientemente 
transparentes, as movimentações do coração são menos tempestuosas que mais 
tarde, e eles se mantêm parados mesmo sem a pressão de uma lamínula. – Na 
concepção usual da distribuição dos Amphipoda, que eles aumentam em diversidade 
em direção aos polos e diminuem em direção ao equador, poder-se-ia achar estranho 
quando eu falo de um número considerável de espécies numa costa subtropical. No 
entanto, eu observo que em poucos meses e sem esgotar profundidades maiores e 
inatingíveis da praia, achei 38 espécies distintas, entre elas 34 novas – que com as 
espécies previamente conhecidas, principalmente descritas por DANA, perfazem 60 
Amphipoda brasileiros, ao passo que KRÖYER, no seu Gronlands Amfipoder, dos 
mares árticos, investigados por um número muito maior de naturalistas, conhecia só 
28 espécies, incluindo duas Laemodipodae.
2 Segundo a sistemática de MILNE EDWARDS, as fêmeas deste gênero perten- 
ceriam às “Hypérines ordinaires”, e os machos, até aqui desconhecidos, às 
“Hypérines anormales”, cujo caráter distintivo, as antenas inferiores curiosamente 
dobradas em zigue-zague, é tão somente uma peculiaridade sexual dos machos. 
Ao sistematizar com exemplares únicos e mortos, dos quais se ignora o sexo, 
a idade etc., erros semelhantes são inevitáveis. Assim, para dar outro exemplo 
recente, um ictiologista célebre, BLEEKER, há pouco distinguiu dois grupos de 
Cyprinodontes, uns, os Cyprinodontini, têm a “pinna analis non elongata”, e os 
outros, os Aplocheilini, têm a “pinna analis elongata”; segundo isso, as fêmeas de 
um peixe aqui abundanteNT-5 pertenceriam ao primeiro, e os machos ao segundo 
grupo. Tais enganos, como mencionado, são inevitáveis ao “filósofo de pele seca”NT-6  
e por isso perdoáveis; contudo eles provam que, sem base e sem parâmetro, a 
sistemática atual muitas vezes ainda erra o alvo, e quão necessária é a infalível 
pedra de aferimento que a teoria de DARWIN lhe promete, para o valor dos 
diferentes caracteres.
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3 Em MILNE EDWARDS, Léçons sur la Physiol. et l’Anat. Comp., III, pág. 197, 
encontro a informação de que, segundo FREY e LEUCKART, o coração de Caprella 
linearis tem “cinco” pares de fendas. Eu examinei jovens totalmente transparentes 
– provavelmente jovens de Caprella attenuata DANA, com a qual eles ocorriam –, 
mas somente consegui encontrar os três pares usuais.

Notas dos tradutores

NT-1 Frase corrigida na edição inglesa, p. 42.
NT-2 No original consta (p. 29): Onde mais tarde se desenvolveram brânquias no 
abdome.
NT-3 ½ polegada = 1,3 cm. Polegada: medida inglesa de comprimento que equivale 
a 25,4 mm do sistema métrico decimal.
NT-4 duas linhas = 0,42 cm. Linha: medida antiga equivalente ao duodécimo de 
polegada.
NT-5 Segundo Cryptus (1907), trata-se do peixe “barrigudinho”.
NT-6 Expressão curiosa que Fritz Müller utilizou para se referir aos taxonomistas 
adstritos aos museus, que trabalham com material taxidermizado.





Fritz Müller em 1886, residindo em Blumenau como naturalista 
viajante do Museu Nacional do Rio de Janeiro, em uniforme de 
“sábio-operário” (original no Arquivo Histórico José Ferreira da 
Silva, Blumenau/SC; reproduzida no livro de Alfred Möller, vol. 3, 
Fritz Müllers Leben, 1920, p. 131).



Capítulo 7 

HISTÓRIA DO DESENVOLVIMENTO  
DOS PODOPHTHALMA

[p. 31] Vejamos primeiro os fatos existentes.
Entre os crustáceos de olhos pedunculados (Podophthalma) só 

conhecemos raras espécies que eclodem dos ovos com a forma dos seus 
genitores, com o número total de apêndices articulados do corpo. Tal é o caso, 
segundo RATHKE,1 do lagostim fluvial europeu e, segundo WESTWOOD, 
do caranguejo terrestre das Índias OcidentaisNT-1 (Gecarcinus). Ambas as 
exceções, então, pertencem ao pequeno número de crustáceos com olhos 
pedunculados que vivem em água doce ou em terra – como também em 
muitos outros casos animais fluviais e terrestres dispensam a metamorfose, 
ao passo que os seus parentes marinhos a realizam. Quero recordar as  
minhocas e sanguessugas entre os Annelida, preponderantemente ter- 
restres e límnicos, as planárias de água doce e as Tetrastemma entre os 
turbeláriosNT-2 do pouco salino Mar Báltico, os Gastropoda Pulmonata e os 
Gastropoda Branchiata de água doce, cujos jovens (segundo o Handbuch 
der Zoologie, de TROSCHEL) não têm lobos orais ciliados, enquanto os 
moluscos de praia tão semelhantes (Littorina) os possuem.

Todos os habitantes marinhos dessa seção parecem sujeitos a uma 
metamorfose mais ou menos acentuada. Esta somente parece insignificante 
na lagosta comum, cujos jovens, segundo Van BENEDEN, [p. 32] distinguem-
se do animal adulto por terem nas pernas, à semelhança das Mysis, um 
ramo natatório livre dirigido para fora. Também os apêndices do abdome e 
da cauda parecem faltar, segundo uma figura fornecida por COUCH.

Muito mais profunda é a diferença entre os mais jovens e o animal 
sexualmente maduro da grande maioria dos Podophthalma, que eclodem 
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do ovo na forma de zoea. Essa forma jovem ocorre, até onde alcança a 
experiência atual, em todos os caranguejos, com exceção daquela única 
espécie investigada por WESTWOOD. Refiro-me à espécie e não ao gênero 
porque, no mesmo gênero Gecarcinus, VAUGHAN THOMPSON encontrou 
prole de zoeas,2 que são também encontradas em outros caranguejos 
terrestres (Ocypoda, Gelasimus etc.). – Todos os Anomura parecem também 
começar a vida como zoea; assim as Porcellanae, a tatuíra (Hippa emerita) e 
o caranguejo-eremita. Entre os Macrura, conhece-se a mesma forma mais 
juvenil, principalmente de muitos camarões e pitus, como Crangon (Du 
CANE), Caridina (JOLY), Hippolyte, Palaemon, Alpheus etc. Finalmente, 
não é improvável que também a larva mais jovem da tamburutaca (Squilla) 
esteja no mesmo caso.

As características mais importantes que distinguem a zoea do animal 
adulto são as seguintes:

O tórax com os seus apêndices, aqueles cinco pares de pernas, a que 
esses animais devem o nome de Decapoda, faltam por completo ou são 
apenas indicados; o abdome e a cauda são [p. 33] destituídos de apêndices e 
o último consiste de uma única peça. As mandíbulas, como nos insetos, 
não têm palpos. Os maxilípedes, cujo terceiro par frequentemente falta, 
ainda não estão a serviço da boca, mas aparecem como pernas natatórias 
birramosas. As brânquias faltam ou, quando os seus primeiros brotos 
podem ser distinguidos como pequenas proeminências verruciformes, 
elas são massas celulares densas, ainda não perfundidas por sangue, 
que então nada têm a ver com a respiração. Um intercâmbio entre os 
gases da água e do sangue pode ocorrer através do tegumento delgado 
de toda a superfície do corpo, mas as partes laterais da carapaça podem 
indubitavelmente ser indicadas como a sede principal da respiração. Elas 
consistem, exatamente como LEYDIG descreve em Daphnia, de uma 
lâmina externa e outra interna, cujo espaço intermediário está repleto 
de numerosas trabéculas transversais de extremidades espessadas; os 
espaços entre essas trabéculas são permeados por um fluxo sanguíneo 
mais abundante do que em qualquer outra parte do corpo da zoea.  
A isto se acrescenta que uma corrente constante de água fresca passa por 
baixo da carapaça, de trás para diante, mantida, como no animal adulto, 
por um apêndice foliáceo ou linguiforme do segundo par de maxilas  
(Fig. 18). – A adição de finas partículas coloridas na água permite divisar 
essa corrente respiratória mesmo em pequenas zoeas. 
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Figura 17 – Zoea de um caranguejo dos pântanos (Cyclograpsus?), ampliada 45 vezes.
Figura 18 – Maxila, segundo par, da mesma espécie, ampliada 180 vezes.

As zoeas dos caranguejos (Fig. 17) distinguem-se geralmente por 
longos processos espiniformes da carapaça. Um destes se projeta para cima a 
partir do meio do dorso, um segundo para baixo a partir da parte anterior da 
cabeça, e frequentemente há um mais curto posicionado de cada lado, junto 
do [p. 34] ângulo posteroinferior da carapaça. Todos esses processos estão, 
contudo, ausentes em Maia, segundo COUCH, e em Eurynome, segundo 
KINAHAN, e em uma terceira espécie do mesmo grupo dos Oxyrhynchi 
(pertencente ou próxima do gênero Achaeus) eu também acho somente 
um insignificante acúleo dorsal, enquanto a parte anterior da cabeça e os 
lados estão desarmados. Este é mais um exemplo alertando-nos ao cuidado 
nas deduções por analogia. Nada pareceria mais plausível do que referir a 
formação em bico na testa dos Oxyrhynchi ao processo frontal das zoeas, 
e agora se sabe que justamente os jovens dos Oxyrhynchi são totalmente 
destituídos de tal processo frontal. – Particularidades mais importantes das 
zoeas dos caranguejos, ainda que menos aparentes do que aquelas projeções 
da carapaça, que em conjunto com os grandes olhos frequentemente lhes 
dão uma aparência tão extravagante, são as seguintes: as antenas anteriores 
(internas) são simples, não articuladas e providas de dois a três filamentos 
olfativos na extremidade; as antenas posteriores (externas) frequentemente 
terminam em um processo espiniforme descomunalmente longo 
(“styliform process”, SPENCE BATE) e externamente portam um apêndice 
ocasionalmente muito pequeno (“squamiform process”, SPENCE BATE), 
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correspondente à escama antenal do pitu;3 ao lado, o primeiro rudimento 
do futuro flagelo frequentemente já é reconhecível. Das pernas natatórias 
(mais tarde maxilípedes) somente dois pares estão presentes; o terceiro (não 
o primeiro, como quer SPENCE BATE) falta completamente ou, como os 
cinco [p. 35] pares de pernas seguintes, existe apenas como pequeno broto. 
A cauda, de forma muito variável, traz sempre três pares de cerdas na sua 
margem posterior (Figs. 19-23). As zoeas dos caranguejos costumam se 
posicionar na água de modo que o acúleo dorsal aponta para cima, o abdome 
é curvado para diante, o ramo interno das pernas natatórias é dirigido para a 
frente e o externo para fora e para cima.

Além disso, deve-se notar que as zoeas dos caranguejos, assim como 
as das Porcellanae, da tatuíra e dos camarões e pitus, ao eclodir do ovo, estão 
envolvidas por uma membrana encobrindo os processos estiliformes da 
carapaça, as cerdas das pernas e as antenas, e que elas a removem depois de 
poucas horas. Em Achaeus observei que a cauda desse primeiro envoltório 
larval lembra a das larvas dos camarões e pitus, e o mesmo parece ser o caso 
em Maia (ver BELL, British Stalk-Eyed Crustacea, p. 44).

Caudas de zoeas de vários caranguejos. Figura 19 – Pinnotheres. Figura 20 – Sesarma.  
Figura 21 – Xantho. Figuras 22 e 23 – Desconhecidas.

Tanto quanto deles pareçam diferir à primeira vista, as zoeas das 
Porcellanae (Fig. 24) aproximam-se intimamente das dos verdadeiros 
caranguejos. As antenas, peças bucais e pernas natatórias exibem a mesma 
estrutura. Porém, a cauda porta cinco pares de cerdas e falta o acúleo dorsal, 
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enquanto, no entanto, o processo frontal e os espinhos laterais são de 
extraordinário comprimento e dirigidos diretamente para a frente e para trás.

A zoea da tatuíra (Fig. 25) também parece diferir pouco da dos 
verdadeiros caranguejos, às quais ela igualmente se assemelha pelo modo 
de locomoção. A carapaça possui só um processo frontal curto e largo; a 
margem posterior da cauda é guarnecida de numerosas cerdas curtas.

Figura 24 – Zoea de Porcellana stellicola F. Müll., ampliada 15 vezes. 
Figura 25 – Zoea de tatuíra (Hippa emerita), ampliada 45 vezes.
Figura 26 – Zoea de um pequeno caranguejo-eremita, ampliada 45 vezes.
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A zoea do caranguejo-eremita (Fig. 26) possui as antenas internas 
simples da zoea dos verdadeiros caranguejos; as antenas externas têm 
sobre um curto [p. 36] pedúnculo, exteriormente uma lamela de tamanho 
considerável, parecida com a escama das antenas dos camarões, interna- 
mente um curto processo espiniforme e, entre os dois, o flagelo ainda 
curto, porém já provido de duas cerdas apicais. Como nos caranguejos, há 
somente dois pares de pernas natatórias bem desenvolvidas (maxilípedes); 
mas o terceiro par também já está presente, como um considerável coto 
com dois artículos, ainda que destituído de cerdas. A cauda porta cinco 
pares de cerdas. O pequeno animal costuma na água se manter estendido 
em linha reta e com a cabeça dirigida para baixo.

Na mesma posição observamos comumente as zoeas dos camarões e 
pitus (Fig. 27), que aliás coincidem, no aspecto geral, com as do caranguejo-
eremita. Entre os grandes olhos compostos se encontra um pequeno olho 
ímpar. As antenas internas portam, no extremo de um artículo basal às 
vezes de considerável comprimento, internamente uma cerda plumosa, que 
também ocorre nos caranguejos-eremita, e externamente um curto artículo 
terminal com um ou alguns filamentos olfativos. As antenas externas 
exibem uma escama bem desenvolvida e às vezes nitidamente articulada, 
e, internamente a ela, geralmente um processo espiniforme; o flagelo, em 
geral, ainda parece estar [p. 37] ausente. O terceiro par de maxilípedes parece 
estar sempre presente, ao menos como coto considerável. A lâmina caudal 
espatulada tem de cinco a seis pares de cerdas na margem posterior.

SPENCE BATE acompanhou o desenvolvimento da zoea até o 
animal sexualmente maduro em Carcinus maenas. Ele comprovou que 
a transformação é totalmente gradual e que nela não se pode delimitar 
nenhuma etapa de desenvolvimento claramente definida, como a lagarta e 
a pupa na borboleta. Infelizmente só possuímos esta única série completa 
de observações, e os seus resultados não podem ser, imediatamente, 
considerados universalmente válidos; assim, os jovens caranguejos-eremita 
retêm a aparência geral e o modo de locomoção das zoeas, enquanto os 
primórdios das pernas torácicas e abdominais crescem, e então, quando 
entram em atividade, aparecem repentinamente numa forma totalmente 
nova, que difere daquela do animal adulto principalmente pela completa 
simetria do corpo e pela presença de quatro pares de pernas natatórias bem 
desenvolvidas no abdome.4
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Figura 27 – Zoea de um Palaemon, residente sobre Rhizostoma cruciatum LESS., ampliada 
45 vezes.

O desenvolvimento dos Palinuridae parece ser muito peculiar. 
Nos ovos da lagosta (Palinurus), CLAUS achou embriões com o corpo 
completamente segmentado, porém carecendo dos apêndices da cauda, 
do abdome e dos dois últimos segmentos do tórax; eles possuem um olho 
mediano único e consideravelmente composto; as antenas anteriores são 
simples, as posteriores munidas de um pequeno ramo secundário; as 
mandíbulas não têm palpos; o terceiro [p. 38] par de maxilípedes, como os 
dois pares de pernas seguintes, é dividido em dois ramos de comprimento 
quase igual; enquanto o último dos pares de pernas presentes e o segundo 
par de maxilípedes portam somente um ramo secundário insignificante. 
Como é bem sabido, COSTE diz ter criado jovens filosomasNT-3 dos ovos 
dessa lagosta – uma informação que requer uma fundamentação mais 
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detalhada, especialmente porque as investigações mais recentes de CLAUS 
sobre filosomas de forma alguma lhe parecem favoráveis.

Os grandes olhos compostos, que costumam se mover desde cedo 
e às vezes já desde o início, estão colocados sobre longos pedúnculos, 
assim como a carapaça que cobre toda a parte anterior do corpo, indicam 
imediatamente que as larvas até aqui consideradas, mesmo com todas as 
suas diferenças, posicionam-se entre os Podophthalma. Mas nenhuma 
característica determinante dessa seção permanece na prole de alguns 
camarões do gênero Penaeus ou seus próximos. Estes deixam o ovo com 
corpo ovoide não segmentado, olho frontal ímpar e três pares de pernas 
nadadoras, dos quais as anteriores são simples e as outras duas birramosas 
– então naquela forma larval tão frequente entre os crustáceos inferiores a 
que O. F. MÜLLER deu o nome de náuplio. Nenhum vestígio de carapaça, 
nenhum vestígio de olhos pares, nenhum vestígio de órgãos mastigatórios 
próximos da boca coberta por um capuz em forma de capacete!

Para uma dessas espécies já foram encontradas as formas interme- 
diárias que levam do náuplio ao camarão, em série quase completa.

Aos náuplios mais jovens (Fig. 28) seguem formas nas quais, por trás 
do terceiro par de pernas, [p. 39] uma dobra do tegumento corre através do 
dorso, como primeiro sinal da carapaça,NT-4 e quatro pares de processos 
grosseiros brotam sobre a superfície ventral – rudimentos de novos 
apêndices. Dentro do terceiro par de pernas se formam fortes mandíbulas.

Em muda subsequente, os novos apêndices – maxilas e maxilípedes 
anteriores e intermediários – entram em atividade e, com isso, o náuplio 
se transforma em zoea (Fig. 29), totalmente concorde com a zoea dos 
caranguejos no número de apêndices do corpo – se bem que também 
bastante divergente na forma e no modo de locomoção e mesmo em muitas 
particularidades da estrutura interna. Como principais órgãos locomotores, 
ainda servem os dois pares de compridas pernas anteriores, providas de 
longas cerdas, as futuras antenas;NT-5 o terceiro par de pernas perde os seus 
ramos e se converte em mandíbulas destituídas de palpos. O labro adquire 
um considerável espinho dirigido para diante, que é reencontrado em todas 
as zoeas das espécies aparentadas. Os maxilípedes birramosos parecem 
pouco atuar na locomoção. A cauda furcada lembra mais as formas que 
ocorrem nos crustáceos primitivos, especialmente nos Copepoda, do que 
a placa caudal espatulada que caracteriza as zoeas de Alpheus, Palaemon, 
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Hippolyte e outros camarões, dos caranguejos-eremita, da tatuíra e dos 
Porcellanae. O coração possui um só par de óstios e nenhum músculo 
trabecular interno, [p. 40] enquanto em outras zoeas sempre se reconhecem 
claramente dois pares de óstios e uma estrutura trabecular interna.

Figura 28 – Náuplio de um camarão, ampliado 45 vezes.  
Figura 29 – Zoea mais jovem do mesmo camarão, ampliada 45 vezes.
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Durante esse estádio de zoea se formam (Fig. 30) os olhos pares, os 
segmentos do tórax e do abdome, os maxilípedes posteriores, os apêndices 
caudais laterais e os brotos tuberculiformes das pernas do tórax. Os 
apêndices caudais brotam como os outros apêndices, livres na superfície 
ventral, enquanto em outros camarões, em Porcellanae etc., eles são 
produzidos no interior da placa caudal espatuliforme.

Figura 30 – Zoea mais velha do mesmo camarão, ampliada 45 vezes.
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Quando as pernas do tórax entram em ação, simultaneamente a 
outras mudanças profundas, a zoea se transforma em mísis ou esquizópode 
(Fig. 31). As antenas cessam de servir à locomoção, sendo substituídas pelo 
longo abdome que, até aqui, ainda era laboriosamente arrastado como 
carga inútil e cujos músculos poderosos agora lançam o animal através 
da água em saltos vigorosos, e pelas pernas torácicas providas de longas 
cerdas. As antenas anteriores perderam as suas longas cerdas e, próximo 
aoNT-6 último (quarto) artículo, dotado de filamentos olfativos, [p. 41] aparece 
um segundo ramo, inicialmente inarticulado. O ramo externo das antenas 
posteriores, até agora multiarticulado, tornou-se uma simples lâmina, a 
escama antenal do camarão; ao lado aparece o broto tuberculiforme do 
flagelo, provavelmente como uma neoformação, enquanto o ramo interno 
desaparece completamente. Os cinco novos pares de pernas são birramosos, 
o ramo interno curto, simples – o externo mais comprido, anelado no 
extremo, com longas cerdas e, como em mísis, mantido em constante 
turbillhonamento. O coração recebe novos óstios e músculos trabecu- 
lares internos.

Figura 31 – Mísis do mesmo camarão, ampliada 45 vezes.

Durante o estádio de mísis se formam os órgãos auditivos no 
artículo basal das antenas anteriores; os ramos internos dos três pares de 
pernas anteriores desenvolvem-se em quelas, e os dos dois posteriores em 
pernas locomotoras; nas mandíbulas brota um palpo, no tórax brotam 
brânquias, no abdome as pernas natatórias. O espinho do labro regride.  
– Desse modo, o animal gradualmente se aproxima da forma de camarão, 
na qual o olho mediano se tornou indistinto, o espinho do labro e os ramos 
externos das pernas quelíferas e das ambulatórias foram perdidos, os 
palpos mandibulares e as pernas abdominais adquiriram artículos distintos 
e cerdas, e as brânquias entram em atividade.
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Em outro camarão, cujos diversos estádios larvais são facilmente 
reconhecidos como pertencentes a ele por uma mancha amarelo-
escura e bem definida em torno do olho ímpar, as primeiras zoeas  
(Fig. 32), provavelmente oriundas dos náuplios, concordam em todas as 
particularidades essenciais com a espécie [p. 42] tratada acima; no entanto, o 
seu desenvolvimento posterior é muito diverso, especialmente em que tanto 
as pernas do tórax como as do abdome não são formadas simultaneamente, 
e falta um estádio de desenvolvimento comparável a mísis, em número e 
estrutura dos membros.

Figura 32 – Zoea mais jovem (observada) de outro camarão. Observam-se os minúsculos 
brotos do terceiro par de maxilípedes. Os segmentos abdominais começam a se formar. 
Olhos pares ainda ausentes. Ampliada 45 vezes.

Indícios dos maxilípedes externos aparecem cedo. Depois aparecem 
pernas em quatro segmentos do tórax, sendo birramosos nos três segmentos 
anteriores e simples, por falta do ramo interno, no quarto segmento. As 
quelas se desenvolvem nos ramos internos; os ramos externos se perdem, 
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ainda antes que o ramo interno tenha aparecido no quarto segmento  
(Fig. 32). Este último segmento reaparece sem apêndice, de modo que 
neste caso, em um período anterior, quatro segmentos, e mais tarde só 
três segmentos do tórax, portam membros. O quinto segmento ainda falta 
completamente; enquanto isso, todos os segmentos abdominais receberam 
membros, na verdade um após outro, de diante para trás (Fig. 33). O animal 
adulto, os três pares de quelas apontam para isso, será muito próximo da 
espécie precedente.5

Figura 33 – Larva mais velha resultante da zoea representada na figura 32. Falta o último 
segmento e os dois últimos pares de pernas do tórax. Ampliada 20 vezes.

[p. 43] Muito próxima da zoea mais jovem dos nossos camarões está a 
larva mais jovem do gênero esquizópode Euphausia, observada por CLAUS; 
mas enquanto as suas antenas anteriores já são birramosas, e nesse aspecto 
elas se mostram mais evoluídas, faltam ainda os maxilípedes médios. Nela, 
CLAUS também encontrou o coração provido de um único par de óstios. 
Estados naupliformes não precedem a zoea também neste caso?

Van BENEDEN descreveu detalhadamente a história do desenvol- 
vimento de Mysis, cujo estreito parentesco com os camarões e lagostins foi 
de novo reconhecido recentemente. Pelo que tenho verificado, só posso 
confirmar essas informações. – O desenvolvimento do embrião começa com 
a formação da – cauda! Esta aparece como um lobo simples, cuja superfície 
dorsal está virada e justaposta ao dorso do embrião. (Os filhotes de outros 
crustáceos de olhos pedunculados, como é bem sabido, são tão encurvados 
no ovo, que a superfície abdominal das metades anterior e posterior do corpo 



90

<<
  S

um
ár

io
Ca

pí
tu

lo
 7

 ■ 
H

is
tó

ria
 d

o 
de

se
nv

ol
vi

m
en

to
 d

os
 P

od
op

ht
ha

lm
a

está virada sobre si – então neles a superfície dorsal, e em Mysis a ventral, 
aparece arqueada.) A cauda logo adquire a forma furcada, a qual conhecemos 
nas zoeas dos camarões descritas por último. Então, no extremo oposto do 
corpo, brotam dois pares de apêndices desajeitados e em forma de sabre, 
e atrás deles um par de tubérculos que passam facilmente despercebidos  
– antenas e mandíbulas. A membrana do ovo agora se rompe, antes mesmo 
de se ter formado qualquer órgão interno [p. 44] ou qualquer tecido, exceto 
as células da camada cutânea. O jovem poderia ser chamado náuplio; na 
verdade, nada existe aí além de uma imitação grosseira da pele de um náuplio, 
por assim dizer, uma nova membrana do ovo, dentro da qual se desenvolve 
a Mysis. Os dez pares de apêndices do corpo anterior (maxilas, maxilípedes) 
e do tórax aparecem simultaneamente; mais tarde, de uma só vez, os cinco 
pares de pernas abdominais. Pouco depois que a jovem Mysis se desfaz do 
invólucro de náuplio, ela abandona o saco ovígero da mãe.6

Da história do desenvolvimento dos Stomatopoda – aos quais por 
algum tempo também se somavam Mysis, Leucifer e Phyllosoma, devido 
à excessiva importância atribuída à falta de uma cavidade branquial 
particular, mas que agora outra vez se limitam à tamburutaca (Squilla), ao 
camarão-vidro (Erichthus) e seus parentes próximos, como originalmente 
em LATREILLE –, até agora se conhecem poucos fragmentos. Acompanhar 
o desenvolvimento no ovo é dificultado pela circunstância de que as 
tamburutacas (Squilla) não carregam consigo a desova, como o fazem os 
Decapoda, mas a depositam nas galerias subterrâneas por elas habitadas, 
na forma de delgadas placas redondas e amarelo-gemas. Por isso a desova 
é difícil de ser obtida e infelizmente estraga no período de um dia, quando 
removida do seu ninho natural, enquanto nos ovos de um único caranguejo 
capturado se pode observar o progresso do desenvolvimento durante 
semanas. Os ovos da Squilla morrem, assim como os ovos retirados do 
corpo do caranguejo, porque lhes falta o fluxo vivaz de água fresca, que 
a mãe propulsiona através de sua toca, em prol de sua própria respiração.

A ilustração anexa, de um embrião de Squilla (Fig. 34), mostra que 
ele possui um abdome comprido, segmentado e sem apêndices, uma cauda 
bilobada, seis pares de membros e um coração curto, o qual só pulsa fraca 
e lentamente. Se antes de eclodir ele não receber membros adicionais,NT-7 a 
larva mais jovem poderia estar no mesmo nível que a [p. 45] larva mais jovem 
de Euphausia observada por CLAUS.
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Figura 34 – Embrião de uma Squilla, ampliado 45 vezes; a = coração.
Figura 35 – Larva mais velha (zoea) de um Stomatopoda, ampliada 15 vezes.

Das duas formas larvais atualmente conhecidas, que devem ser 
referidas com certeza, se não a Squilla, ao menos a um Stomatopoda, eu 
ignoro a mais jovem7 porque os seus membros não podem ser interpretados 
fidedignamente, e somente menciono que nela os três últimos segmentos 
abdominais ainda são destituídos de apêndices. A larva mais velha  
(Fig. 35), que se assemelha à Squilla adulta especialmente pela forma 
das grandes pernas raptórias e do par de pernas precedente, carece 
ainda das seis pernas seguintes às pernas raptórias. Os correspondentes 
segmentos do corpo já estão bem desenvolvidos, um olho ímpar ainda 
existe, as antenas anteriores já são birramosas, enquanto falta o flagelo 
nas posteriores, e as mandíbulas são destituídas de palpos; os quatro 
segmentos abdominais anteriores têm pernas natatórias birramosas, sem 
brânquias; o quinto segmento abdominal não tem apêndices, assim como 
a cauda que aparece ainda como uma simples lâmina, com numerosos 
dentes curtos na sua margem posterior. Vê-se que a larva, em essência, 
está no nível de zoea.
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Notas do autor

1 As autoridades só são citadas para os fatos que não tive a oportunidade de 
confirmar pessoalmente.
2 BELL (“British Stalk-Eyed Crustaceans”, p. XLV) se considera justificado em 
“eliminar” facilmente a observação de THOMPSON, porque este somente 
conseguiu examinar quatro fêmeas prenhas conservadas em álcool. Mas quem 
se ocupou tanto com o desenvolvimento desses animais, como THOMPSON, 
deve ter reconhecido muito bem e sem ambiguidade, em ovos não muito longe 
da maturidade e num razoável estado de preservação, se deles eclodiria uma 
zoea. Além disso, o modo de vida dos caranguejos terrestres fala em favor de 
THOMPSON. “Uma vez por ano [diz o Handbuch der Zoologie de TROSCHEL] 
eles migram para o mar em grandes bandos, a fim de desovar, e depois regressam 
muito extenuados às suas moradas, as quais somente poucos conseguem alcançar.” 
– Para que essas migrações desgastantes para o mar, em espécies cujos jovens 
deixam a mãe e o ovo como animais terrestres? –
3 Em um trabalho sobre a metamorfose das Porcellanae, equivocadamente, eu 
descrevi este apêndice como “flagelo”.
4  Glaucothoe peronii MILNE EDWARDS pode ser um desses paguros jovens,  
ainda simétricos.
5 As mais velhas larvas observadas (Fig. 33) se caracterizam pelo comprimento 
descomunal dos flagelos das antenas externas, e nisso se assemelham às larvas 
de Sergestes encontradas por CLAUS perto de Messina (Zeitschr. für Wissench. 
Zoologie, Band XIII, Est. XXVII, Fig. 14). Esse comprimento incomum das 
antenas permite supor que elas pertencem ao nosso camarão mais comum, muito 
consumido e muito aparentado a Penaeus setiferus da Flórida. O Acanthosoma de 
CLAUS (1. c., Figura 13) é semelhante à forma misiforme mais nova da larva que 
ilustrei nos Archiv für Naturgeschichte, 1863, Est. II, Fig. 18, a qual estou inclinado 
a referir a Sicyonia carinata.
6 VAN BENEDEN, que trata até os pedúnculos oculares como membros, não  
pode ter declarado ao acaso sobre Mysis: “Ce pedicule n’apparait aucunement comme 
les autres appendices, et parait avoir une autre valeur morphologique” (Este pedículo 
não se afigura como os outros apêndices, e parece ter outro valor morfológico).
7 Archiv für Naturgeschichte, 1863, est. I.
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Notas dos tradutores

NT-1 As West Indies compreendem a coletividade de ilhas das Grandes Antilhas, das 
Pequenas Antilhas e do arquipélago das Bahamas.
NT-2 Atualmente o gênero Tetrastemma se classifica entre os nemertíneos ou filo 
Nemertea.
NT-3 Forma larval da lagosta.
NT-4 Na edição inglesa, p. 58, não consta: como primeiro sinal da carapaça.
NT-5 Frase omitida na edição inglesa, p. 59: as futuras antenas.
NT-6 Na edição inglesa, p. 61, consta: ao lado do.
NT-7 Na edição inglesa está diferente, p. 66-67: if it acquires more limbs before 
exclusion...







Fritz Müller em 1891, em Blumenau, junto à cerca e com cajado. 
Segundo o médico de Blumenau especializado em Fritz Müller, 
Dr. Cezar Zillig (informação pessoal a L. R. Fontes em 2007, em 
Blumenau), esta foto provavelmente foi feita no terreno declivoso 
da casa do naturalista (atual Museu de Ecologia Fritz Müller), no 
barranco situado à margem da atual Avenida Itajaí, que corta o 
terreno originalmente do naturalista.



Capítulo 8 

HISTÓRIA DO DESENVOLVIMENTO  
DOS EDRIOPHTHALMA

[p. 46] Menos variado do que o dos crustáceos de olhos pedunculados 
é o modo de desenvolvimento dos Isopoda e Amphipoda, que LEACH 
reuniu na seção Edriophthalma, crustáceos de olhos sésseis.

As baratinhas da praia (Ligia; Fig. 36) podem servir como exemplo 
de desenvolvimento dos Isopoda. Como em Mysis, nelas a porção caudal 
do embrião não é encurvada para baixo, mas para cima; como em Mysis, 
primeiro se forma uma membrana larval dentro da qual o isópode se 
desenvolve. Em Mysis essa primeira membrana larval pode ser comparada 
a um náuplio; em Ligia ela aparece como uma larva completamente 
destituída de apêndices, que termina em uma cauda simples e comprida 
(Fig. 37). A membrana do ovo permanece por mais tempo do que em 
Mysis; ela apenas se rompe quando todos os apêndices do jovem isópode 
já estão esboçados. A superfície dorsal do isópode encontra-se fundida à 
membrana larval, um pouco atrás da cabeça. Nesse ponto, após a união ter 
se desfeito um pouco antes da perda da membrana larval, há um apêndice 
foliáceo [p. 47] que permanece somente por pouco tempo e desaparece antes 
que o jovem isópode abandone o saco ovígero materno.

Quando começa a cuidar de si mesmo, o filhote se assemelha ao 
adulto em quase todas as partes, excetuada uma importante diferença: em 
vez de sete, ele possui somente seis pares de membros locomotores; o último 
segmento do tórax é pouco desenvolvido e sem apêndices. É desnecessário 
mencionar que as peculiaridades sexuais ainda não foram desenvolvidas e 
que, nos machos, faltam as dilatações em forma de mão (quelas) das pernas 
ambulatórias anteriores e os apêndices copuladores.



98

<<
  S

um
ár

io
Ca

pí
tu

lo
 8

 ■ 
H

is
tó

ria
 d

o 
de

se
nv

ol
vi

m
en

to
 d

os
 E

dr
io

ph
th

al
m

a

Figura 36 – Embrião de Ligia no ovo, ampliado 15 vezes. D, = vitelo. L, fígado. 
Figura 37 – Larva vermiforme de Ligia, ampliada 15 vezes. R, resto da membrana do ovo. 
Ventralmente e de diante para trás se veem: antenas anteriores e posteriores, mandíbulas, 
maxilas anteriores e posteriores, maxilípedes, seis pernas locomotoras, o último segmento 
do corpo mediano [tórax] desprovido de apêndices, cinco pernas abdominais, e as pernas 
caudais.

À pergunta em que extensão o desenvolvimento de Ligia repete-se 
nos outros Isopoda, só posso dar uma resposta insuficiente. A curvatura 
do embrião para cima, em vez de para baixo, como RATHKE, eu também 
encontrei em Idothea e igualmente em Cassidina, Philoscia, Tanais e nos 
Bopyridae – em verdade não a vi em nenhum dos Isopoda examinados 
com esse intuito. Em Cassidina também o primeiro tegumento larval, sem 
apêndices, é facilmente reconhecido; falta-lhe a cauda longa, mas ela está 
fortemente curvada dentro do ovo, como em Ligia e, por isso, não pode ser 
confundida com “uma membrana interna do ovo”. Tal, contudo, poderia 
suceder em Philoscia, em que a pele larval acha-se fortemente unida à 
membrana do ovo (Fig. 38) e só pode ser interpretada como tegumento 
larval por uma referência a Ligia e Cassidina. – O apêndice foliáceo 
do dorso é há muito conhecido no jovem do isópode aquático comum 
(Asellus).1 – Que nos jovens do tatuzinho-de-jardim Porcellionides MILNE 
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EDWARDS e dos piolhos-de-peixe [p. 48] cimotoídeos (Cymothoadiens 
MILNE EDWARDS) falta o último par de pernas torácicas, já foi notado 
por MILNE EDWARDS. O mesmo vale aos isópodes-de-galeria Idothea, 
os vivíparos isópodes-bola Sphaeroma e os isópodes-escudo Cassidina, aos 
Bopyridae (Bopyrus, Entoniscus, Cryptoniscus n. g.) e aos isópodes quelíferos 
(Tanais) e então provavelmente para a grande maioria dos Isopoda. Todos 
os outros membros costumam ser bem desenvolvidos nos isópodes jovens. 
Só em Tanais faltam todas as pernas abdominais (mas não as da cauda); 
elas se desenvolvem simultaneamente com o último par de pernas do tórax.

O último par de pernas do corpo mediano da larva, portanto o 
penúltimo do animal adulto, quase sempre é semelhante em estrutura ao 
par precedente. Uma exceção notável a esse respeito, contudo, fazem os 
Cryptoniscus e Entoniscus – notável como prova à frase de DARWIN de que 
“as partes desenvolvidas de maneira pouco usual são muito variáveis”; porque 
para o par de pernas formado de maneira divergente existe a maior diferença 
possível entre as três espécies até agora observadas. Em Cryptoniscus (Fig. 39) 
esta última perna é delgada e em forma de vara; em Entoniscus cancrorum 
incomumente comprida, provida de uma mão muito espessa e uma quela 
de forma peculiar; em Entoniscus porcellanae muito curta, incompletamente 
articulada e com um grande artículo distal de forma oval (Fig. 40).

Figura 38 – Embrião de uma Philoscia no ovo, ampliado 25 vezes. 
Figura 39 – Embrião de Cryptoniscus planarioides, ampliado 90 vezes. 
Figura 40 – Última perna do corpo mediano [tórax] de uma larva de Entoniscus porcellanae, 
ampliada 180 vezes.

Alguns Isopoda sofrem considerável modificação, imediatamente 
antes de atingir a maturidade sexual. Tal é o caso já referido para os machos 
de [p. 49] Tanais e, segundo HESSE, para os Praniza, em que ambos os sexos se 
transformam na forma conhecida por Anceus. Porém SPENCE BATE, um 
observador cuidadoso, afirma ter visto fêmeas na forma Praniza carregadas 
de ovos em estádio de desenvolvimento muito avançado.
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Nessa Ordem encontramos, pela primeira vez, uma extensa trans- 
formação retrógrada, como consequência da vida parasitária. Já em alguns 
piolhos-de-peixe (Cymothoa) os jovens são nadadores ativos, e os adultos 
indivíduos de aparência estúpida, rígidos e desajeitados, cujas curtas 
pernas fixadoras só são aptas a pequenos movimentos. Nos isópodes-
piolho Bopyridae (Bopyrus, Phryxus, Kepone etc., que podiam ter sido 
convenientemente deixados em um gênero), parasitas de caranguejos, 
lagostas etc., estabelecendo sua moradia principalmente na cavidade bran- 
quial, nas fêmeas adultas os olhos costumam faltar completamente, as 
antenas são rudimentares,NT-1 o corpo largo se desenvolve frequentemente 
assimétrico em consequência do espaço limitado, seus segmentos são mais 
ou menos fundidos, as pernas são mirradas e os apêndices do abdome 
transformados, de pernas natatórias com cerdas longas, em brânquias 
foliáceas ou linguiformes, às vezes ramificadas. Nos machos nanicos, os 
olhos, as antenas e as pernas costumam estar mais bem preservados do 
que nas fêmeas; em compensação, desaparecem não raramente no abdome 
todos os anexos e, ocasionalmente, qualquer sinal de articulação. Nas fêmeas 
de Entoniscus, que são encontradas na cavidade corpórea de caranguejos 
e Porcellanidae, desaparecem olhos, antenas e peças bucais, desaparece 
a segmentação do corpo vermiforme, e em uma espécie (Fig. 41) desapa- 
rece a totalidade dos membros quase sem vestígios; e finalmente quase se 
tomaria Cryptoniscus planarioides mais por um platielminte do que um 
Isopoda, [p. 50] se seus ovos e filhotes não traíssem sua natureza de crustáceo 
(Fig. 42). Entre os machos desses diferentes Bopyridae, o de Entoniscus 
porcellanae ocupa lugar mais baixo; em toda a sua vida fica limitado a seis 
pares de pernas, reduzidas a disformes massas arredondadas.

Figura 41 – Entoniscus cancrorum, fêmea, ampliada três vezes.  
Figura 42 – Cryptoniscus planarioides, fêmea, ampliada três vezes.  
Figura 43 – Embrião de um Corophium, ampliado 90 vezes.
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Os Amphipoda são diferenciados dos Isopoda em um período 
precoce do ovo, pela posição diferente do embrião, cuja extremidade 
posterior é encurvada para baixo (Fig. 43). Também, em todos os animais 
dessa Ordem até agora observados para tal fim,2 muito cedo se mostra 
uma estrutura peculiar na parte anterior do dorso, pela qual o embrião 
é ligado à “membrana interna do ovo”, a que foi dada designação, a meu 
ver imprópria, de “aparelho micropilar”.3 O mesmo nos recorda a união 
dos jovens Isopoda com a membrana larval e o “órgão aderente” ímpar 
na nuca das pulgas-d’água (Cladocera), o qual em Evadne é notavelmen- 
te desenvolvido e persiste por toda a vida; porém, em Daphnia pulex, 
segundo LEYDIG, embora presente nos jovens, nos adultos desaparece 
sem deixar vestígio.

O jovem recebe já no ovo o número completo dos segmentos [p. 51] e 
apêndices. Onde os segmentos se fundem, como os dois últimos segmentos 
do tórax em Dulichia, os últimos segmentos abdominais e a cauda em 
Gammarus ambulans e Gorophium dentatum n. sp., o último segmento 
abdominalNT-2 e a cauda em Brachyscelus,4 ou onde faltar um ou mais 
segmentos, como em Dulichia e Caprella, aí se encontram a mesma fusão 
e a mesma deficiência já nos filhotes retirados da bolsa ovígera materna. 
Também as particularidades na formação dos apêndices, enquanto eles 
aparecerem em ambos os sexos, já costumam estar bem assinaladas nos 
jovens recém-eclodidos, de modo que esses, via de regra, diferem dos seus 
pais pela forma mais corpulenta ou robusta,NT-3 número menor de artículos 
antenais, de filamentos olfatórios, assim como de cerdas e dentes com os 
quais o corpo e as pernas são armados, e também por um flagelo secundário 
relativamente maior. Uma exceção a essa regra fazem as Hyperinae, que 
vivem comumente sobre as águas-vivas Acalephae;NT-4 nelas, jovens e 
adultos frequentemente têm uma aparência extraordinariamente diversa; 
mas também, mesmo nelas, não há nova formação de segmentos e 
apêndices, mas apenas uma transformação gradual.5 Assim se originam, 
para mencionar alguns exemplos, [p. 52] segundo PAGENSTECHER, as 
poderosas quelas no antepenúltimo par de pernas de Phronima sedentaria, 
de simples pernas de [p. 53] estrutura vulgar e, ao contrário, a quela do 
penúltimo par de pernas do jovem Brachyscelus se converte em uma perna 
simples. Nos jovens do último gênero citado, a longa cabeça é estirada numa 
ponta cônica e abriga olhos notavelmente pequenos; no desenvolvimento, 
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esses atingem, como na maioria das Hyperinae, um tamanho colossal e 
preenchem quase completamente a cabeça, agora de aparência esférica etc.

Figuras 44-46 – Pernas de uma Hyperia martinezii n. sp. semidesenvolvida (nome dado em 
honra ao meu estimado amigo, o amável zoólogo espanhol Sr. Francisco de Paula Martínez 
y Sáez, ora em uma viagem ao redor do mundo). 
Figuras 47-49 – Pernas de um macho quase adulto da mesma espécie.  
Figuras 44 e 47 – Primeiro par de pernas anteriores (gnatópodes).  
Figuras 45 e 48 – Primeiro par de pernas torácicas.  
Figuras 46 e 49 – Último par de pernas torácicas. Ampliado 90 vezes.

A diferença dos sexos, que nos Gamarinae se manifesta princi- 
palmente na estrutura das pernas anteriores (gnatópodes, SPENCE BATE), 
nas Hyperinae, na estrutura das antenas, é frequentemente tão considerável 
que os machos e as fêmeas foram descritos como espécies diferentes e 
frequentemente colocados em diferentes gêneros (Orchestia e Talitrus, 
Cerapus e Dercothoe, Lestrigonus e Hyperia) e mesmo famílias (Hypérines 
anormales e Hypérines ordinaires). Contudo, só se manifesta quando os 
animais já se desenvolveram consideravelmente. Até então os jovens 
geralmente se assemelham às fêmeas, mesmo em alguns casos em que 
estas se distanciam mais do que os machos do “tipo” da Ordem. Assim, nos 
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machos do saltão-da-praia (Orchestia), o segundo par de pernas anteriores 
é provido de uma mão forte, como na maioria dos Amphipoda, porém 
nas fêmeas é construído de maneira muito diferente. Os jovens, contudo, 
assemelham-se às fêmeas. – Assim, faltam – um caso extremamente raro6 – 
às fêmeas de Brachyscelus as antenas posteriores (ou inferiores); os machos 
as possuem, como os outros Amphipoda; nos jovens, eu, como SPENCE 
BATE, delas não encontrei vestígio.

[p. 54] Deve ainda ser ressaltado que o desenvolvimento das peculia- 
ridades sexuais não para com a maturidade sexual.

Os machos sexualmente maduros e mais jovens de Orchestia tucurauna 
n. sp., por exemplo, têm antenas inferiores delgadas, com os artículos do 
flagelo não fundidos; a margem preensora (palma, SPENCE BATE) da mão, no 
segundo par de pernas, é uniformemente arqueada;NT-5 o último par de pernas 
é delgado e semelhante ao precedente. Mais tarde as antenas se espessam, os 
dois, três ou quatro artículos basais do flagelo se fundem, a margem preensora 
da mão recebe uma profunda invaginação junto ao seu ângulo inferior, 
e os segmentos médios do último par de pernas se intumescem em um 
considerável espessamento. Nenhum zoólogo de museu hesitaria em fabricar 
duas espécies distintas se lhe fossem enviados os machos mais velhos e mais 
novos, sexualmente maduros, sem as formas intermediárias que os unissem. 
Em machos mais jovens de Orchestia tucuratinga, que já são sexualmente 
maduros, conforme mostra o exame microscópico dos testículos, falta 
completamente a invaginação da borda preênsil da mão (representada na 
Fig. 50), assim como a correspondente projeção do dedo. – Fato semelhante 
se pode observar em Cerapus, em Caprella e provavelmente em todos os 
casos em que ocorrem diferenças sexuais herdáveis.

Figura 50 – Pé do segundo par de gnatópodes do macho. 
Figura 51 – Pé do segundo par de gnatópodes da fêmea de Orchestia tucuratinga. Ampliados 
15 vezes.
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Às divisões ricas em espécies dos crustáceos com olhos pedunculados 
e com olhos sésseis se enfileira, provavelmente mais aparentada aos primeiros 
que aos últimos, [p. 55] a estranha família dos Dyastilidae ou Cumacea, de 
olho único.NT-6 Os jovens que KRÖYER retirou do saco ovígero das fêmeas 
e que chegaram a atingir um quarto do comprimento da mãe assemelhavam-
se ao animal adulto em quase tudo. Se dentro do saco ovígero, construído 
de maneira semelhante a Mysis, ocorre uma transformação como em Mysis 
e Ligia, não se sabe.7 A parte caudal do embrião nos Diastylidae, como 
observei recentemente, é curva para cima como nos Isopoda, faltando o 
último par de pernas torácicas.NT-7

Figura 52 – Macho de uma Bodotria, ampliado 10 vezes. Notam-se as longas antenas infe-
riores, estreitamente aplicadas contra o corpo e cujo ápice é visível abaixo dos apêndices 
caudais.

Igualmente deficiente é o nosso conhecimento sobre a história 
evolutiva dos crustáceos-de-concha (Ostracoda). Nada mais sabemos 
além de que os membros anteriores se desenvolvem antes dos posterio- 
res (ZENKER). O desenvolvimento de Cypris foi recentemente observa- 
do por CLAUS: “Os primeiros estádios são naupliformes, portadores  
de concha”.NT-8

Notas do autor

1 LEYDIG comparou esse apêndice foliáceo dos isópodes aquáticos com a “glân-
dula verde” ou “glândula da casca” dos outros crustáceos; ele supõe que a “glândula 
verde” não tem ducto eferente e se apoia nisso por ambos os órgãos se encontrarem 
“no mesmo lugar”. Essa interpretação não é feliz. Em primeiro lugar a gente se 
convence muito facilmente em Leucifer, como também achou CLAUS, que a 
“glândula verde” realmente desemboca no final do processo denominado “tubercle 
auditive” por MILNE EDWARDS, e “olfactory denticle” por SPENCE BATE. E, em 
segundo lugar, a posição não poderia ser mais diferente. Ali uma glândula par, 
na base das antenas posteriores, ou seja, abrindo-se na porção ventral do segundo 
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segmento; aqui uma formação ímpar se elevando na linha mediana dorsal, 
atrás do sétimo segmento (“atrás da linha limítrofe do primeiro segmento torá- 
cico”, LEYDIG).
2 Nos gêneros Orchestoidea, Orchestia, Allorchestes, Montagua, Batea n. g., 
Amphilochus, Atylus, Microdeutopus, Leucothoe, Melita, Gammarus (segundo 
MEISSNER e LA VALETTE), Amphitoe, Cerapus, Cyrtophium, Corophium, 
Dulichia, Protella e Caprella.
3 Por pouco que o nome possa afetar os fatos, devemos limitar o nome “micrópila” 
aos canais da membrana do ovo, que servem à entrada do esperma. Mas sobre 
o “aparelho micropilar” dos Amphipoda, a membrana externa do ovo passa sem 
perfuração alguma, segundo afirmativas de MEISSNER e LA VALETTE; ela parece 
nunca estar presente antes da fecundação, atinge o seu maior desenvolvimento 
num período posterior da vida do ovo, e os delicados canais que a transpõem até 
mesmo parecem nem sempre existir; na verdade, ela mais parece pertencer ao 
embrião do que à membrana do ovo. Ainda não me consegui convencer de que 
a assim chamada “membrana interna do ovo” realmente o seja, e sim o primeiro 
tegumento larval, somente formado após a fecundação, como se poderia supor em 
relação a Ligia, Cassidina e Philoscia.
4 Segundo SPENCE BATE, em Brachyscelus crusculum, o quinto segmento abdo-
minal não é fundido ao sexto (cauda), porém ao quarto, do que me inclino a duvi- 
dar, devido à grande concordância dessa espécie com as duas por mim examinadas.
5 Nos jovens de Hyperia galba, SPENCE BATE não encontrou nenhuma perna 
no abdome nem os dois últimos pares de pernas no tórax; porém, essa notável 
constatação necessita tanto mais de uma confirmação, por ele ter examinado 
esses pequenos animais somente em estado seco. Posteriormente tive a desejada 
oportunidade de acompanhar o desenvolvimento de uma Hyperia que não é 
rara sobre os Ctenophora, especialmente sobre Beroe gilva ESCHSCH. As larvas 
mais jovens do saco ovígero materno já possuem todas as pernas torácicas; em 
contrapartida, como SPENCE BATE, não pude encontrar aquelas do abdome. 
Inicialmente, de forma relativamente simples, todas essas pernas se convertem, 
como as pernas anteriores, em pernas preensoras, ricamente denticuladas e de 
três formas diferentes; as pernas anteriores (Fig. 44), as duas seguintes (Fig. 45) e 
finalmente os três últimos pares de pernas (Fig. 46), semelhantes entre si e formadas 
de maneira diversa das restantes. Nessa forma os pés se mantêm por muito tempo, 
enquanto os apêndices abdominais se desenvolvem em fortes utensílios natatórios, 
e os olhos, que no início me pareciam totalmente ausentes, em enormes hemisferas. 
Na passagem para a forma do animal adulto, principalmente esses três últimos 
pares de pernas sofrem uma modificação significativa (Fig. 49). A diferença entre 
os sexos é considerável; as fêmeas se caracterizam por um tórax muito largo, os 
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machos (Lestrigonus) por antenas muito longas, das quais as anteriores portam 
uma quantidade incomum de filamentos olfativos.
As larvas mais novas logicamente não podem nadar; são animaizinhos desajeitados, 
que se agarram sobretudo às lâminas nadadoras do hospedeiro; as Hyperia adultas, 
não raro encontradas livres no mar, como se sabe, são as melhores nadadoras da 
sua Ordem (“Il nage avec une rapidité extreme”, diz Van BENEDEN de Hyperia 
latreillei MILNE EDWARDS).
A transformação das Hyperinae evidentemente deve ser considerada como adqui- 
rida e não herdada, isto é, o aparecimento tardio dos apêndices abdominais e a 
estrutura peculiar das pernas dos jovens não podem ser correlacionados com 
o desenvolvimento histórico dos Amphipoda, mas sim levados à conta da vida 
parasitária dos jovens.
Como em Brachyscelus, ao contrário da maneira usual dos parasitas, aqui restou 
uma movimentação mais livre ao velho e não ao jovem.
Ainda mais notável é um comportamento semelhante em Caligus, entre os 
Copepoda parasitas. O animal jovem descrito por BURMEISTER como um gênero 
próprio, Chalimus, está ancorado à pele de um peixe através de um filamento que 
sai da sua testa. Atingida a maturidade sexual, o filamento se corta e, não raramente, 
os Caligus adultos, excelentes nadadores, são capturados nadando livres no mar. 
(veja Archiv für Naturgeschichte, 1852, I, pág. 91).
6 “I know of no case in which the inferior (antennae) are obsolete, when the 
superior are developed” (Não conheço caso algum em que as antenas inferiores 
sejam obsoletas, quando as superiores sejam desenvolvidas), DANA. (DARWIN, 
Monograph of the Subclass Cirripedia. Lepadidae, pág. 15).
7 Um naturalista inglês confiável, GOODSIR, descreveu já em 1843 os sacos 
ovígeros e os ovos de Cuma. KRÖYER, cujo meticuloso cuidado e retidão são 
reconhecidos com admiração por quem já o encontrou no mesmo campo de 
trabalho, confirmou os dados de GOODSIR em 1846 e, como foi mencionado 
acima, retirou do saco ovígero embriões muito desenvolvidos, que se assemelhavam 
aos pais. Com isso a questão de serem os Diastylidae animais adultos ou larvas está 
completa e definitivamente decidida, e somente os nomes famosos de AGASSIZ, 
DANA e MILNE EDWARDS, que apesar disso novamente os querem reconsiderar 
como larvas (vide VAN BENEDEN, “Rech. sur la faune littor. de Belgique, 
Crustacés”, págs. 73-74) me induzem, com o apoio de numerosas investigações 
minhas, a declarar com as palavras de VAN BENEDEN: “Parmi toutes les formes 
embryonnaires de podophtalmes ou d’édriophthalmes que nous avons observées sur 
nos côtes, nous n’en avons pas vu une soule qui eût même la moindre ressemblance 
avec Cuma quelconque” (“Entre todas as formas embrionárias de Podophthalma e 
Edriophthalma que observamos em nossas costas, não vimos uma única que tivesse 
a menor semelhança com qualquer espécie de Cuma”). A única das características 



107

<<
  S

um
ár

io
Ca

pí
tu

lo
 8

 ■ 
H

is
tó

ria
 d

o 
de

se
nv

ol
vi

m
en

to
 d

os
 E

dr
io

ph
th

al
m

a

de família dos Cumaceae, listada por KRÖYER em três páginas (KRÖYER, Naturh. 
Tidsskrift Ny Raekke, vol. II, págs. 203-206), que cabe às larvas de Hippolyte, 
Palaemon e Alpheus, é: “Duo antennarum paria”. E isto, como é conhecido, cabe a 
praticamente todos os crustáceos. Que bem se justifica, então, identificar estes com 
aqueles. No mais, é suficiente dar uma olhada na larva de Palaemon (Fig. 31) e nas 
de Cumaceae (Fig. 52) para se convencer da sua extraordinária semelhança.

Notas dos tradutores
NT-1 No original consta: as antenas atrofiam.
NT-2 Na edição inglesa, p. 76, consta: últimos segmentos abdominais e a cauda.
NT-3 No original consta: forma mais desajeitada.
NT-4 Acréscimo da edição inglesa, p. 76: Acalephae (são as águas-vivas ou urtigas-
do-mar).
NT-5 Na edição inglesa, p. 80, consta: convexa.
NT-6 Na edição inglesa, p. 81, falta a expressão: de olho único.
NT-7 O último período é acréscimo da edição inglesa, p. 82.
NT-8 Parágrafo acrescentado na edição inglesa, p. 82.







Gravura de Darwin na galeria de notáveis do Museu Botânico Dr. 
João Barbosa Rodrigues, Jardim Botânico de São Paulo, fundado por 
Frederico Carlos Hoehne. Nanquim em papel, 35 x 24,5 cm. Autoria 
desconhecida. Preparada provavelmente no início da década de 
1940, para um livro e para exposição no Museu Botânico.



Capítulo 9 

HISTÓRIA DO DESENVOLVIMENTO  
DOS ENTOMOSTRACA, CIRRIPEDIA  

E RHIZOCEPHALA

[p. 55] A seção dos Branchiopoda encerra dois grupos diferentes 
também em seu desenvolvimento, os Phyllopoda e os Cladocera. Os 
últimos, animaizinhos providos de seis pares de pernas foliáceas, habitantes 
sobretudo da água doce, difundidos sob formas semelhantes por todo 
o mundo, deixam o ovo com o número completo de [p. 56] membros. Os 
Phyllopoda, ao contrário, cujo número de pernas varia entre 10 e 60 pares, 
e dos quais alguns também vivem na água saturada das salinas e em lagos 
salinos, mas só um gênero bastante divergente (Nebalia) é encontrado no 
mar,1 têm que passar por uma metamorfose.

MECZNIKOW observou recentemente o desenvolvimento de 
Nebalia e conclui de suas observações “que Nebalia, durante a vida 
embrionária, passa pelos estádios de náuplio e zoea, os quais nos 
Decapoda ocorrem parcialmente (em Penaeus) no estado livre”. “Por isso”, 
diz ele, “eu considero Nebalia como um Decapoda filopodiforme.”NT-1 As 
larvas mais jovens [dos Phyllopoda] são náuplios que já encontramos 
excepcionalmente em alguns camarões e que encontraremos a partir 
daqui, quase sem exceção. Os segmentos corpóreos e as pernas, que às 
vezes são numerosos, formam-se gradativamente de diante para trás, sem 
que, através do momento de sua aparição ou por sua forma, se definam 
regiões corporais nítidas. Todas as pernas são construídas essencialmente 
do mesmo modo e lembram as maxilas dos crustáceos superiores.2 Poder-
se-ia considerar os Phyllopoda como zoeas que não chegaram à formação 
de um abdome ou tórax caracteristicamente equipado e, em vez disso, 
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produziram em muitas repetições os apêndices que primeiro seguem os 
membros do náuplio.

A história do desenvolvimento, assim como toda a história natural 
dos Copepoda – que em parte vivem livremente na água doce e em maior 
quantidade de formas habitam o mar, em parte como parasitas que incomodam 
animais das mais diversas classes e nisso frequentemente degeneram para 
curiosas figuras disformes –, até há pouco estava em situação deplorável. Já 
se sabia, há muito tempo, que os Cyclops de águas doces eclodem sob a forma 
de náuplio e se conheciam alguns outros estados juvenis dele; aprendemos, 
com NORDMANN, que a mesma forma juvenil primária ocorria em 
muitos crustáceos parasitas, as quais até então eram tidas como vermes  
– mas faltavam as formas intermediárias de ligação, que teriam permitido 
relacionar as regiões do corpo e os membros da larva às do animal adulto. 
As [p. 57] investigações abrangentes e cuidadosas de CLAUS preencheram essa 
lacuna e elevaram a seção dos Copepoda a uma das mais bem conhecidas 
de toda a Classe. As seguintes informações são retiradas dos trabalhos desse 
íntegro cientista. Da abundância de material importante que eles contêm, 
ressalto somente os indispensáveis para a compreensão do desenvolvimento 
dos crustáceos em geral, porque, no que tange especialmente aos Copepoda, 
já na descrição de seu mais novo pesquisador, os fatos foram colocados no 
enfoque correto e, a qualquer um que tenha os olhos abertos, devem apare- 
cer como prova importante a favor da teoria de DARWIN.3

Todas as larvas de Copepoda de vida livre investigadas por 
CLAUS têm, no início, três pares de membros (as futuras antenas e 
mandíbulas), os anteriores com uma série de segmentos ou ramos 
simples, os dois subsequentes com uma série dupla de segmentos ou 
brânquias.NT-2 O olho ímpar, o labro e aboca já ocupam suas posições 
permanentes. A porção corpórea posterior, destituída de membros e 
comumente curta, porta duas cerdas terminais, entre as quais fica o 
ânus. A forma do náuplio é extremamente variável, ora comprimida de 
lado, ora achatada, – ora alongada, ora oval, ora redonda ou mesmo mais 
larga do que longa etc. As mudanças que os primeiros estádios larvais 
sofrem com o crescimento subsequente consistem, essencialmente, 
no alongamento do corpo e [p. 58] no brotamento de novos membros.  
“O estádio seguinte já apresenta um quarto par de extremidades, 
as futuras maxilas.” Depois seguem, de uma vez, três novos pares de 
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membros (os maxilípedes e os dois pares anteriores de pernas natatórias). 
A larva ainda permanece semelhante a náuplio (Figs. 53-54), porque os 
três pares anteriores de pernas representam pernas remadoras; na muda 
seguinte ela é convertida no mais novo estádio ciclopiforme, quando ela 
se assemelha ao animal adulto, na estrutura das antenas e dos apêndices 
bucais, ainda que o número de apêndices e segmentos somáticos seja 
muito menor, porque só os rudimentos do terceiro e quarto pares de 
pernas natatórias apareceram sob a forma de tubérculos franjados de 
cerdas, e o corpo consiste em cefalotórax oval, do segundo ao quarto 
segmentos torácicos e em um longo artículo terminal. Nos Cyclopidae, 
as antenas posteriores perderam o seu ramo secundário e as mandíbulas 
eliminaram completamente as pernas natatórias previamente existentes, 
enquanto que nas demais famílias esses apêndices persistem mais ou 
menos alterados. “Muitas formas dos Copepoda parasitas, por exemplo, 
Lernanthropus e Chondracanthus, não ultrapassam esse estádio de 
desenvolvimento livre, pois elas não adquirem o terceiro e quarto pares 
de apêndices nem realizam a separação do quinto segmento torácico do 
abdome; outros (Achtheres) descem até a um patamar inferior pela perda 
subsequente dos dois pares de pernas natatórias. Mas todos os Copepoda 
de vida livre e a maioria dos crustáceos parasitas percorrem ainda uma 
maior ou menor sequência de estádios de desenvolvimento, nos quais 
em sequência contínua os membros recebem uma maior articulação, 
os pares de pernas posteriores se desenvolvem, e o último segmento 
torácico e os diversos segmentos abdominais são sucessivamente 
separados da porção terminal comum.”

Figuras 53-54 – Náuplios de Copepoda, ampliados respectivamente 90 vezes e 180 vezes.
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Na história do desenvolvimento dos crustáceos parasitas ainda se 
ressalta que alguns deles, por exemplo, Achtheres percarum, na verdade 
deixam o ovo, como os outros, num estádio naupliforme, isto é, com o 
corpo oval desajeitado e sem boca, com dois pares de pernas natatórias 
simples e, atrás delas, como resíduos do terceiro par, duas saliências 
providas cada uma de uma longa cerda, [p. 59] mas que, debaixo dessa pele 
de náuplio, há uma larva pronta, muito diferente, que em poucas horas 
rompe o seu invólucro desajeitado e aparece na forma “que corresponde, 
na segmentação do corpo e na formação das extremidades, ao primeiro 
estádio de Cyclops” (CLAUS). Toda a série do estádio de náuplio que os 
Copepoda de vida livre percorrem é, aqui, transposta num salto.

Figura 55 – Náuplio de Tetraclita porosa após a primeira muda, ampliado 90 vezes. Ao redor 
do olho, observa-se o encéfalo, do qual se originam os filamentos olfatórios, e atrás dele 
alguns músculos delicados, que se direcionam ao capuz bucal.

Uma última e muito peculiar seção dos crustáceos é formada pelas 
duas ordens dos Cirripedia e Rhizocephala.4

Também aqui a cria enxameia em forma de náuplio e logo se livra da 
sua pele larval primitiva, que não apresenta peculiaridades dignas de nota. 
Aqui também encontramos o mesmo corpo piriforme indiviso, o mesmo 
número e [p. 60] estrutura das pernas, a mesma posição do olho ímpar (que, 
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no entanto, falta em Sacculina purpurea e, segundo DARWIN, em algumas 
espécies de Lepas), e a mesma posição do “capuz bucal”, como nos náuplios 
dos camarões e Copepoda. Distintos dos últimos são os náuplios dos 
Cirripedia e dos Rhizocephala, pela posse de um escudo dorsal ou carapaça, 
que às vezes (Sacculina purpurea) ultrapassa muito os entornos do corpo; 
distintos não somente dos outros náuplios, mas, tanto quanto eu saiba, de 
todos os outros crustáceos, pelo fato de formações que normalmente são 
unidas aos dois pares de membros anteriores (antenas) ocorrerem aqui 
separadas delas.

Figura 56 – Náuplio de Sacculina purpurea, logo antes da segunda muda, ampliado 180 
vezes. No primeiro par de pernas podem ser reconhecidos os futuros pés fixadores; no ab-
dome, seis pares de pernas natatórias com longas cerdas.

As antenas anteriores dos Copepoda, Cladocera, Phyllopoda 
(LEYDIG, CLAUS), Ostracoda (ao menos as de Cypridina), Diastylidae, 
Edriophthalma e Podophthalma, com poucas exceções referentes a animais 
terrestres ou parasitas, portam filamentos peculiares, os quais eu, diversas 
vezes, já referi como “filamentos olfativos”. [p. 61] Um par de filamentos muito 
semelhantes emerge, nas larvas dos Cirripedia e Rhizocephala, diretamen- 
te do cérebro (Fig. 56).
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Na base das antenas inferiores desemboca, nos Decapoda, a cha- 
mada “glândula verde”; nos Macrura, no extremo de uma protuberância 
cônica. Uma protuberância cônica semelhante, atravessada por ducto 
eferente, é muito conspícua na maioria dos Amphipoda. Nos Ostracoda, 
ZENKER descreve uma glândula situada na base das antenas inferiores, 
que desemboca na extremidade de um “espinho” extraordinariamente 
longo. Nos náuplios de Cyclops e Cyclopsine, CLAUS encontrou “glândulas 
da casca” claras, que começam no par de membros médios (as antenas 
posteriores). Ao contrário, nos náuplios dos Cirripedia e dos Rhizocephala, 
as “glândulas da casca” se abrem no final dos processos cônicos, às vezes de 
notável comprimento, que emergem dos ângulos da larga margem frontal 
e que foram interpretadas ora como antenas (BURMEISTER, DARWIN) e 
ora como simples “chifres da carapaça” (KROHN). A conexão da “glândula 
da casca” com os chifres frontais foi reconhecida de modo inequívoco nas 
larvas de Lepas e, na verdade, é completa a semelhança dos chifres frontais 
com os processos cônicos nas antenas inferiores dos Amphipoda.5,NT-3

Concordes nessas peculiaridades importantes, os náuplios dessas 
duas ordens oferecem diferenças consideráveis em muitos outros aspectos.  
O abdome do jovem Cirripedia termina abaixo do ânus, em um longo 
apêndice em forma de cauda, furcado na extremidade, e acima do ânus há  
um segundo longo processo espinhoso; o abdome nos Rhizocephala termina 
em duas pontas curtas, em uma “forquilha caudal móvel, como nos Rotatoria” 
(OSCAR SCHMIDT). Os jovens Cirripedia têm boca, estômago, intestino, 
ânus, e seus dois pares de apêndices posteriores são munidos de múltiplas 
e variadas denteações, cerdas e ganchos, que com certeza, participam na 
alimentação. Tudo isso falta nos jovens [p. 62] Rhizocephala. Os náuplios dos 
Cirripedia, como tais, têm que passar por várias mudas; os náuplios dos 
Rhizocephala – desprovidos de boca, como eles são –, naturalmente não 
podem viver muito tempo como tais, e já após poucos dias se transformam 
em “pupas”, como DARWIN as chama, igualmente sem boca.

A carapaça se fecha, de modo que o animalzinho adquire o aspecto de 
um marisco, os apêndices mais anteriores se transformam em pés preênseis 
muito peculiares (antenas preênseis, “prehensile antennae”, DARWIN) e 
os dois pares seguintes são descartados, assim como os chifres frontais. 
Sob a pele de náuplio, no abdome formam-se seis pares de fortes pernas 
natatórias birramosas, com longas cerdas, e atrás há dois apêndices caudais 
curtos, providos de cerdas (Fig. 58).
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Figura 57 – Pupa de um Balanidae (Chthalamus?), ampliada 50 vezes. As pernas fixadoras 
estão encolhidas na parte anterior da concha, bastante opaca.
Figura 58 – Pupa de Sacculina purpurea, ampliada 180 vezes. Os filamentos das pernas fixa-
doras podem ser a origem das futuras raízes.

As pupas dos Cirripedia (Fig. 57), igualmente sem boca, são 
completamente idênticas em todas essas partes às dos Rhizocephala, até 
mesmo nos detalhes da segmentação e das cerdas das pernas natatórias;6  
elas se diferenciam especialmente por possuírem um par de olhos com- 
postos. Às vezes também parecem persistir resíduos dos chifres frontais.7

[p. 63] Assim como os Cirripedia e Rhizocephala se assemelham muito 
mais nessa fase do que em seu estádio de náuplio, o mesmo também vale 
para os membros individuais de cada uma das duas ordens.

As pupas das duas ordens se fixam por meio de pernas aderentes; 
as dos Cirripedia, a rochas, conchas, tartarugas, madeiras à deriva, 
navios etc.; as dos Rhizocephala, ao abdome de caranguejos, Porcellanae 
e ermitões. A carapaça dos Cirripedia se converte, como é sabido, 
em um estojo peculiar, pelo que foram antigamente colocados entre 
os moluscos, e as pernas natatórias crescem em longos cirros, que 
turbilhonam alimento à boca agora aberta. Os Rhizocephala seguem sem 
boca; eles perdem todos os seus apêndices sem deixar sinal e aparecem 
em seus hospedeiros como excrescências em forma de salsicha, saco 
ou disco, repletas de ovos (Figs. 59-60); do ponto de aderência, tubos 
fechados e ramificados como raízes mergulham para o interior de seu 
hospedeiro, trançando-se em torno do intestino, ou se difundindo entre 
os tubos saculiformes hepáticos. As únicas manifestações de vida, que 
restaram a esses non plus ultras da série dos crustáceos de transformação 
retrógrada, são por um lado as fortes contrações das raízes, e depois uma 
expansão e contração alternada do corpo, em consequência da qual [p. 64]  

entra água através de um amplo orifício na cavidade de cria e é nova- 
mente expelida.8
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Figura 59 – Jovens Peltogaster socialis sobre o abdome de um pequeno caranguejo ermitão; 
em um deles estão desenhadas as raízes fasciculadas dentro do fígado do crustáceo. Animal 
e raízes de cor amarelo-gema.
Figura 60 – Jovem Sacculina purpurea com suas raízes; animal vermelho purpúreo; raízes de 
cor verde-grama escura. Ampliado cinco vezes.

De vários Cirripedia, que são anômalos em estrutura e desen- 
volvimento, merece menção Cryptophialus minutus, encontrado por 
DARWIN em grande quantidade na casca de Concholepas peruviana, 
nas ilhas Chonos. O ovo, inicialmente elíptico, segundo DARWIN logo 
se alarga na extremidade anterior e recebe três chifres claviformes, 
um posterior e um em cada ângulo anterior; partes internas ainda não 
são reconhecidas. Mais tarde o chifre posterior desaparece, e pernas 
aderentes podem ser reconhecidas dentro dos anteriores. Dessa “larva 
oviforme” (“egg-like larva; – I hardly know, what to call it”, diz DARWIN: 
“larva oviforme – Não sei como a devo chamar”) surge imediatamente 
uma pupa. Sua carapaça é pouco comprimida lateralmente e pilosa, como 
em Sacculina purpurea; as pernas aderentes são de tamanho considerável, 
pernas natatórias faltam, assim como os cirros correspondentes no animal 
adulto. Segundo aprendi do Sr. SPENCE BATE, o estádio de náuplio 
parece ter sido suprimido, e a larva sai do ovo em estádio de pupa, no 
caso de um Rhizocephala (Peltogaster?) encontrado por Dr. POWELL  
em Mauritius.NT-4
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Figuras 61-63 – Ovos de Tetraclita porosa em segmentação, ampliados 90 vezes. A maior das 
duas esferas de segmentação, formadas primeiro, sempre está no extremo pontudo do ovo.
Figura 64 – Ovo de Lernaeodiscus porcellanae em segmentação, ampliado 90 vezes.

Para terminar essa revisão, algumas palavras sobre os processos 
de desenvolvimento mais precoces no ovo dos crustáceos. Até há pouco, 
valia como regra geral que se formaria um disco germinativo através da 
segmentação parcial do vitelo, e nele uma faixa primitiva, correspondendo 
à porção ventral do embrião. Sabe-se agora que nos Copepoda (CLAUS), 
nos Rhizocephala (Fig. 64) e, como eu posso adicionar, nos [p. 65] Cirripedia 
(Figs. 61-63), a segmentação é total e os embriões são esboçados em sua 
forma completa, sem faixa primitiva precedente. Provavelmente será 
sempre este último o caso, quando os jovens eclodem como verdadeiros 
náuplios (e não somente com pele de náuplios, como em Achtheres). Os 
dois modos de desenvolvimento podem ocorrer em animais de parentesco 
muito próximo, como o prova Achtheres entre os Copepoda.9

Notas do autor
1 Se os Phyllopoda pudessem ser considerados como os parentes mais próximos 
dos Trilobita, sobre o que eu não arrisco opinar, forneceriam, com Lepidosteus e 
Polypterus, Lepidosiren e Protopterus, um exemplo adicional de preservação, na 
água doce, de formas há muito extintas no mar. A ocorrência de Artemia em águas 
excessivamente salgadas mostraria, com isso, que elas escaparam da extinção pela 
menor competição nesse ambiente, e não pela destruição na água doce.
2 “A maxila da larva de DecapodaNT-5 é um tipo de perna de Phyllopoda.” CLAUS.
3 Ainda não conheço a mais recente e maior obra de CLAUS sobre os Copepoda, 
mas sem dúvida o mesmo se pode dizer dele.NT-6
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4 As mais diversas opiniões existem sobre a posição dos Cirripedia. Alguns 
lhes atribuem uma posição subordinada entre os Copepoda, como H. MILNE 
EDWARDS (1852). Em oposição direta a essa interpretação de seu pai, 
ALPHONSE MILNE EDWARDS coloca-os como Basinotes, opostos a todos os 
outros crustáceos (Eleuthéronotes). DARWIN os considera como uma subclasse 
peculiar equivalente aos Podophthalma, Edriophthalma etc. Isso me parece o mais 
apropriado. Eu não gostaria de incorporar os Rhizocephala aos Cirripedia, como 
LILLJEBORG, mas os oporia como equivalentes, como os Amphipoda e Isopoda. 
– Também se fala do parentesco próximo dos Cirripedia e Ostracoda, mas a seme- 
lhança das assim chamadas “larvas cipriformes”, ou pupas-de-Cirripedia, como 
DARWIN as denomina, com os Cypris é tão somente externa, mesmo no que tange 
à concha, que o parentesco não me parece maior, por exemplo, que o do Peltogaster 
socialis (Fig. 59) com a família dos salsichões e dos chouriços de fígado.NT-7

5 Nessa oportunidade pode ser mencionado que nas fêmeas de Brachyscelus, em 
que faltam as antenas posteriores, mantêm-se as protuberâncias cônicas com o 
canal que as atravessa.
6 Compare-se a figura dada por DARWIN (Balanidae, est. XXX, Fig. 5) do primeiro 
par de pernas natatórias da pupa de Lepas australis, com o de Lernaeodiscus 
porcellanae, publicada no Archive für Naturgeschichte (1863, est. III, Fig. 5).  
A única diferença é que, nos últimos, só há três cerdas no extremo do ramo externo, 
enquanto que nos Cirripedia há quatro na primeira e cinco nas pernas natatórias 
seguintes, o que pode ser devido a um engano de minha parte.
7 DARWIN descreve como “acoustic orifices” (orifícios acústicos) pequenas 
aberturas na concha das pupas dos Cirripedia, as quais, frequentemente circundadas 
por um rebordo, em Lepas pectinata, estão posicionadas sobre projeções curtas em 
forma de chifre. Eu não tenho dúvidas em interpretar as aberturas como as das 
“glândulas da concha” e as projeções em forma de chifre como remanescentes dos 
chifres frontais.
8 As raízes de Sacculina purpurea (Fig. 60), parasita de um pequeno ermitão, 
são aproveitadas por dois Isopoda parasitas, um Bopyrus e o já mencionado 
Cryptoniscus planarioides (Fig. 42). Estes se estabelecem debaixo das Sacculina e 
a levam à morte, por subtrair o alimento assimilado pelas raízes; mas as raízes 
continuam a proliferar, mesmo sem a Sacculina, e frequentemente atingem sozinhas 
uma extensão incomum, principalmente onde um Bopyrus delas se alimenta.
9 Não se tratou dos Pycnogonida porque eu não os considero crustáceos; 
nem os Xiphosura e Trilobita, que eu jamais examinei, por não os conhecer 
bem e principalmente por não estar familiarizado com os detalhes dados por 
BARRANDE sobre o desenvolvimento dos últimos. Conforme o Sr. SPENCE 
BATE, “the young of Trilobites are of the Nauplius-form” (“os jovens dos Trilobita 
são naupliformes”).NT-8



121

<<
  S

um
ár

io
Ca

pí
tu

lo
 9

 ■ 
H

is
tó

ria
 d

o 
de

se
nv

ol
vi

m
en

to
 d

os
 E

nt
om

os
tra

ca
, C

irr
ip

ed
ia

 e
 R

hi
zo

ce
ph

al
a

Notas dos tradutores
NT-1 Até aqui, o parágrafo é acrécimo da edição inglesa, p. 83-84.
NT-2 Acréscimo da edição inglesa, p. 85: de segmentos ou brânquias.
NT-3 No original consta: dos Amphipoda ou de Leucifer.
NT-4 A última frase é acréscimo da edição inglesa, p. 95.
NT-5 No original, consta: larva de crustáceos (Krebslarve).
NT-6 No original alemão, Fritz Müller se refere ao autor (“ihm”), não à sua obra, 
conforme alteração na edição inglesa, p. 85: [...] the same may be said of it. Além  
da confiabilidade das observações realizadas por CLAUS, desejaria ele expressar 
sua convicção de que, nesse trabalho mais recente, também esses resultados apoia- 
riam as ideias de DARWIN?
NT-7 “Chouriço de fígado” foi suprimido na edição inglesa, p. 89.
NT-8 A última frase é acréscimo da edição inglesa, p. 96.







Fritz Müller, em 1877, residindo em Blumenau como naturalista 
viajante do Museu Nacional do Rio de Janeiro (do livro de Alfred 
Möller, v. 3, Fritz Müllers Leben, 1920, p. 108).



Capítulo 10 

SOBRE OS PRINCÍPIOS  
DE CLASSIFICAÇÃO

[p. 65] Talvez outro, mais feliz do que eu, mesmo sem DARWIN, possa 
encontrar o fio condutor pelo emaranhado das formas de desenvolvimento 
ora tão distintas em parentes próximos, e ora tão espantosamente parecidas 
em grupos distantes, que repassamos ligeiramente. Talvez um olho mais 
aguçado possa, com AGASSIZ, entrever “o plano do Criador estático desde 
sua origem”,1 o qual também aqui, como diz um provérbio português, pode- 
ria ter escrito “reto em linhas tortas”.2 Quer me parecer que dificilmente se  
pode falar de um plano geral, de uma maneira de desenvolvimento típica  
dos crustáceos, divididos segundo as Seções, Ordens e Famí1ias, quando,  
por exemplo entre os Macrura, o caranguejo de rio eclode do ovo em sua 
forma definitiva; a lagosta com pernas de esquizópodes; Palaemon, assim 
como os siris, como zoeas; Penaeus, assim como os Cirripedia, como 
náuplios; e quando ainda na mesma subordem Macrura, Palinurus, Mysis 
e Euphausia apresentam outras e [p. 66] outras formas jovens; – quando 
novos apêndices ora brotam como rudimentos livres na superfície ventral, 
ora se formam debaixo da pele que os recobre, e ambos os modos de 
desenvolvimento são encontrados em apêndices diversos no mesmo 
animal, e no mesmo par de apêndices em animais distintos; – quando nos 
Podophthalma os apêndices do tórax e do abdome ora aparecem todos 
simultaneamente, ora esses ou aqueles mais cedo, e quando, de novo em 
cada um dos dois grupos, ora todos os pares aparecem concomitantemente, 
ora um após o outro; – quando, entre as Hyperinae, em Phronima uma 
simples perna se transforma em quela, em Brachyscelus uma quela se torna 
em simples perna etc. –
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E mesmo assim, segundo a doutrina da Escola, justamente na 
juventude, justamente no decurso do desenvolvimento, o “Tipo” deveria 
se apresentar mais claramente. Mas ouçamos o que a Escola fala sobre o 
significado da história do desenvolvimento e sua relação com a anatomia 
comparada e a sistemática.NT-1

Deixemos falar dois dos seus mais experientes mestres. 
“Enquanto a anatomia comparada [diz JOHANNES MÜLLER 

em 1844, nas suas conferências sobre esta ciência (e as opiniões de meu 
memorável mestre por muitos anos foram as minhas)], – “enquanto 
a anatomia comparada nos mostra a formação infinitamente variada 
do mesmo órgão no Reino Animal, ao mesmo tempo nos fornece os 
meios, através da comparação destas várias formas, de reconhecer o 
verdadeiramente essencial, o tipo destes órgãos e deles separar todo  
o não essencial. – Nisto lhe serve, como controle ou prova, a história do 
desenvolvimento. Porque o conceito de desenvolvimento não é o de crescer, 
mas o de progresso de um ainda não diferenciado, que contém o potencial 
para o de fato diferenciado – assim é claro que, quanto menos um órgão 
se desenvolva, tanto mais ele se aproxima do tipo, e que, durante o seu 
desenvolvimento, ele assimila cada vez mais particularidades. Os tipos 
descobertos pela anatomia comparada e a história do desenvolvimento 
devem coincidir.”

[p. 67] Daí, depois de JOHANNES MÜLLER combater a ideia de uma 
hierarquia dos animais, e o percurso de vários degraus animais durante 
o desenvolvimento, ele continua: “O verdadeiro nesta ideia é que cada 
embrião, no começo, porta somente o tipo de sua Seção, do qual só mais 
tarde se desenvolve o tipo da Classe, Ordem etc.”

AGASSIZ se pronuncia em 1856, em uma obra elementar3 na qual 
habitualmente só se introduz o que for considerado propriedade segura da 
ciência, do seguinte modo:

“Os óvulos do ovário de todos os animais são totalmente idênticos, 
pequenas células com vitelo, vesícula germinativa e mácula germinal.”  
(§ 278). “Os órgãos do corpo são formados na sequência de sua importância 
orgânica; os mais essenciais sempre aparecem primeiro. Assim, os órgãos 
da vida vegetativa, o intestino etc., aparecem mais tarde do que os da 
vida animal, o sistema nervoso, esqueleto etc., e estes, por sua vez, são 
precedidos pelas aparências gerais, que são próprias do animal como tal.”4 

(§ 318) “Assim, nos peixes a primeira mudança consiste na segmentação 
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do vitelo e na formação de um broto, – processos que são comuns a todas 
as classes animais. Depois aparece a goteira dorsal, que caracteriza o 
vertebrado, – o cérebro, os órgãos dos sentidos; – mais tarde se formam 
o intestino, os membros e a forma permanente dos órgãos respiratórios, 
pelos quais a classe é reconhecida com certeza. Somente após a eclosão, as 
particularidades da formação de dentes e nadadeiras definem o gênero e a 
espécie.” (§ 319) “Por isso, os embriões dos diversos animais se assemelham, 
tanto mais quanto mais jovens eles são.” (§ 320) “Dessa forma, a grande 
importância da história do desenvolvimento é indubitável. Porque, se a 
formação dos órgãos se dá na ordem de sua importância, logicamente [p. 68] esta 
sequência deve (of itself) ser um critério do seu valor relativo para a sistemática 
(classification). As peculiaridades que aparecem mais cedo devem ser 
consideradas de mais alto valor [should be considered of higher value] do 
que as que aparecem mais tarde.” (§ 321) “Um sistema, para ser verdadeiro e 
natural, deve concordar com a sequência dos órgãos, no desenvolvimento do 
embrião.” (§ 322)

Eu não sei se hoje alguém tenderia a assinar essas frases em toda 
a sua extensão.5 É, contudo, seguro que pontos de vistas essencialmente 
semelhantes ainda transparecem em todo lugar, em argumentos sistemáticos 
e que, até nos últimos anos, repetiram-se tentativas pouco felizes de utilizar 
a história do desenvolvimento como base da sistemática.

Agora, como nossas vivências do desenvolvimento dos crustáceos 
concordam com essas frases? Que essas observações se referem, na 
maior parte, à “metamorfose livre” após a eclosão, não pode prejudicar a 
utilização das frases inicialmente pronunciadas para o “desenvolvimento 
embrionário” no ovo; mesmo AGASSIZ salienta (§ 391) que ambas 
as transformações são da mesma natureza e de igual importância e que 
nenhuma diferença essencial (any radical distinction) é ocasionada pelo 
fato de que umas ocorrem antes, e as outras depois do nascimento.

“Os óvulos do ovário de todos os animais são idênticos, pequenas 
células com vitelo, vesícula germinativa e mácula germinativa.” Sim, 
mais ou menos como todos os insetos são idênticos – pequenos animais 
com cabeça, tórax e abdome –, se se considera somente o comum, e se 
desconsidera a diferença no seu desenvolvimento, a presença ou não e 
a construção diversa da membrana vitelina, a [p. 69] composição variável 
do vitelo, o número e a formação diversa das máculas germinativas etc. 
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Exemplos numerosos e facilmente multiplicáveis dessas tão profundas 
diferenças são fornecidos pelo Lehrbuch der Histologie, de LEYDIG. – Nos 
crustáceos os óvulos do ovário fornecem, ocasionalmente, características 
excelentes para a separação das espécies do mesmo gênero, como, por 
exemplo, em uma Porcellanae nativa eles são verde-enegrecidos, em uma 
segunda, vermelho-sangue escuros, em uma terceira, amarelo-gema; e 
dentro da mesma Ordem mostram-se diferenças consideráveis no tamanho 
que, como já destacado por Van BENEDEN e CLAUS, estão intimamente 
relacionadas com o modo de desenvolvimento posterior.

“Os órgãos do corpo são formados na sequência da sua importância 
orgânica; os mais essenciais sempre aparecem primeiro.” De partida, essa 
frase poderia ser caracterizada como indemonstrável, por ser impossível, 
seja no geral, seja para um animal particular, estabelecer uma sequência 
de importância entre partes igualmente indispensáveis. – O que é mais 
importante, o pulmão ou o coração? – o fígado ou o rim? – a artéria ou 
a veia? – Ao contrário do que fez AGASSIZ, poder-se-ia colocar com o 
mesmo direito os órgãos da vida vegetativa adiante dos órgãos da vida 
animal, por ser possível imaginar os primeiros sem os últimos, mas 
não os últimos sem os primeiros. Poder-se-ia argumentar, segundo essa 
proposição, que os órgãos provisórios primeiramente produzidos devem 
exceder em importância aos permanentes formados mais tarde. – Mas nos 
atenhamos aos crustáceos. Em Polyphemus, LEYDIG encontrou, já durante 
a segmentação, o primeiro esboço do tubo intestinal. Em Mysis primeiro se 
forma uma cauda provisória; em Ligia, um tegumento larval vermiforme. 
O olho simples, ímpar, aparece primeiro e seria, então, mais importante 
do que os olhos compostos pares; a escama da antena do camarão mais 
importante que o flagelo; os maxilípedes dos Decapoda seriam mais im- 
portantes do que as quelas e pernas ambulatórias, e os seis pares de pernas 
anteriores nos Isopoda, mais importantes do que o sétimo par, formado de 
modo totalmente igual; nos Amphipoda, o mais importante de todos os 
órgãos seria o “aparelho micropilar”, que logo após a eclosão desaparece sem 
deixar vestígio; em Cyclops, as cerdas da cauda seriam mais importantes do 
que todas as pernas natatórias; nos Cirripedia, as antenas posteriores, [p. 70] 

as quais não se sabe em que se transformam, seriam mais importantes do 
que os cirros, e assim por diante. Os menos importantes de todos os órgãos 
seriam os sexuais, e a particularidade mais importante seria a cor de origem 
atribuída ao ovo no ovário.
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“Os embriões, ou estádios jovens dos diferentes animais, assemelham-se 
tanto mais, quanto mais jovens eles são” ou, como se exprime JOHANNES 
MÜLLER, “aproximam-se tanto mais ao tipo comum”. Por mais diversos que 
sejam os conceitos associados à palavra “tipo”, ninguém duvidará que a forma 
típica do penúltimo par de pernas dos Amphipoda é a de uma simples perna 
ambulatória e não a de uma quela, porque a última não ocorre em um único 
Amphipoda adulto; só a conhecemos nos jovens do gênero Brachyscelus 
que, nisso, sem dúvida diferem muito mais do tipo de sua ordem do que os 
adultos. O mesmo vale para os machos jovens do saltão-da-praia (Orchestia) 
com referência ao segundo par anterior de pernas (gnatópodes). Também 
dificilmente alguém hesitará em aceitar a existência de sete pares de pernas 
como característica “típica” dos Edriophthalma, que AGASSIZ, por isso, 
chama de Tetradecapoda; os jovens Isopoda, que são Dodecapoda, também 
a esse respeito se distanciam mais do “tipo” do que os adultos.

É certamente uma regra, e assim a teoria de DARWIN nos leva a 
esperar que, no progresso do desenvolvimento, as formas inicialmente 
semelhantes se afastam cada vez mais; mas aqui, como nas outras classes, 
são numerosas as exceções, para as quais a Escola não tem nenhuma 
explicação. Não raro, poderíamos inverter diretamente a frase e afirmar 
que a diferença se torna tanto maior quanto mais se retrocede no 
desenvolvimento, e isto não só nos casos em que, de duas espécies próximas, 
uma se desenvolve diretamente e a outra passa por muitos estádios larvais 
– tal como os lagostins dos rios e os camarões oriundos de uma prole de 
náuplios. O mesmo pode ser dito, por exemplo, dos Isopoda e Amphipoda. 
Nos animais adultos o número de membros é o mesmo; à primeira  
vista de um Cyrtophium, uma Dulichia e mesmo depois de exame minu-
cioso de um [p. 71] isópode quelífero Tanais, podemos ficar em dúvida se 
diante de nós temos um Isopoda ou um Amphipoda; nos jovens recém- 
eclodidos o número de apêndices é diferente e, se retrocedemos à sua 
existência no ovo, basta uma olhada superficial para distinguir até os 
mais jovens embriões das duas ordens, através da curvatura para cima ou  
para baixo.

Em outros casos, os caminhos que conduzem do mesmo ponto 
de partida ao mesmo objetivo divergem muito no transcorrer do desen- 
volvimento, como nos camarões com prole de náuplios acima mencionados.

Finalmente, para também esgotar a última possibilidade, às vezes 
sucede que a maior semelhança ocorre no meio de desenvolvimento. 
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O melhor exemplo é fornecido pelos Cirripedia e Rhizocephala, quer 
comparemos as duas ordens entre si, quer os membros de cada uma delas 
entre si; de uma segmentação totalmente diversa (veja Figs. 61-64) surgem 
múltiplas formas de náuplios, estes se convertem em pupas extrema- 
mente semelhantes e das pupas, por sua vez, surgem animais sexualmente 
maduros, completamente diversos.

“Se a formação dos órgãos ocorre na ordem correspondente à sua 
importância, esta sequência obviamente deve ser um critério do seu valor 
relativo na sistemática.” – ISTO É, SUPONDO QUE OS VALORES 
FISIOLÓGICO E SISTEMÁTICO DE UM ÓRGÃO COINCIDAM! Tal 
como nos países cristãos há uma moral de catecismo que todos levam 
na boca, mas ninguém se vê comprometido a obedecer ou espera dos 
outros que a obedeça, assim também a zoologia tem os seus dogmas, 
que também são amplamente reconhecidos, como negados na prática. 
Um dogma desse tipo é a suposição tácita feita por AGASSIZ. Entre cem 
que se sentem compelidos a fazer sua profissão de fé em sistemática,NT-2  
como introdução a um manual ou monografia, 99 começarão dizendo que  
um sistema natural não pode ser baseado em um único caráter, mas  
que devem ser considerados todos os caracteres, a estrutura total do animal, 
mas que não se pode simplesmente somar esses caracteres como grandezas 
equivalentes, que não se pode contar, mas pesar e atribuir a cada um [p. 72] o 
seu peso em correspondência a seu significado fisiológico. – Talvez ainda 
siga algo do jogo de palavras geralmente empregado, sobre a importância 
comparativa dos órgãos animais e vegetativos, de circulação, de respiração 
e similares. – Mas quando se trata do trabalho propriamente dito, na 
seleção e organização das espécies, gêneros, famílias etc., provavelmente 
nenhum dos 99 se lembrará dessas bonitas regras, ou empreenderá a 
tentativa desesperançosa de sua execução pormenorizada. – AGASSIZ, 
por exemplo, como CUVIER e em oposição à maioria dos zoólogos 
alemães e ingleses, considera os animais de simetria radial como uma das 
grandes divisões primárias do Reino Animal, mesmo que ninguém saiba 
coisa alguma sobre o significado da disposição radiada para a vida desses 
animais, e não obstante os Echinodermata radiais se originarem de larvas 
bilaterais. Os “peixes verdadeiros” são por ele divididos em Ctenoides e 
Cicloides, conforme a borda posterior de suas escamas, seja denticulada ou 
lisa – circunstância cuja importância para o animal deve ser infinitamente 
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pequena, se comparada com as características da dentição, formação das 
nadadeiras, número de vértebras etc.

Para voltar à nossa classe dos crustáceos, por acaso se consideraram 
na sua classificação as diferenças dos “órgãos mais importantes”? – Por 
exemplo, ao sistema nervoso? – Nos Corycaeidae, CLAUS achou todos os 
gânglios abdominais fundidos numa única massa larga, e nos Calanidae 
uma longa cadeia abdominal de gânglios – aqueles, neste respeito, 
semelhantes às aranhas-do-mar; e os últimos, às lagostas, mas ninguém 
nem em sonho pensaria num parentesco dos Corycaeidae com os 
caranguejos, dos Calanidae com as lagostas. – Ou aos órgãos da circulação? 
– Mas entre os Copepoda temos os Cyclopidae e Corycaeidae sem coração, 
ao lado dos Calanidae e Pontellidae com um coração. E assim também, 
entre os Ostracoda, se colocam ao lado de Cypris e Cythere, sem coração, 
as Cypridina, que eu acho possuírem um coração. – Ou ao aparelho 
respiratório? – MILNE EDWARDS o fez quando separou Mysis e Leucifer 
dos Decapoda, mas mais tarde ele próprio reconheceu isso como um erro. 
Em uma Cypridina eu vejo [p. 73] brânquias consideráveis, as quais faltam 
totalmente em outra espécie, mas isso não me parece razão para separá-las 
nem mesmo genericamente. –

Por outro lado, o que sabemos do significado fisiológico do número 
de segmentos e de todas essas coisas que consideramos como características 
típicas das diferentes ordens e às quais costumamos atribuir o mais elevado 
valor sistemático?

“As características que aparecem primeiro devem ser mais altamente 
valoradas do que aquelas que aparecem depois. Um sistema, para ser 
verdadeiro e natural, deve concordar com a sequência dos órgãos no 
desenvolvimento do embrião.” Se as características que primeiro aparecem 
devem ser mais altamente valorizadas do que as que aparecem mais tarde, 
então nos casos em que a estrutura do animal adulto exige uma posição 
no sistema diversa da estrutura da larva, não terá aquela, mas esta última a 
importância decisiva. Como Lernaea (Copepoda) e Cirripedia, devido ao 
estádio náuplio, foram retirados de seu antigo grupamento e destinados 
aos crustáceos, assim se deveria, pela mesma razão, separar Penaeus dos 
camarões e uni-lo aos Copepoda e Cirripedia. Mas disso, provavelmente, 
também o mais fervoroso embriomaníaco se intimidaria.

Um “sistema verdadeiro e natural” dos crustáceos, conforme a se- 
quência de aparecimento dos fenômenos, primeiro consideraria os vários 
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modos de segmentação, depois a posição do embrião, em seguida o 
número de apêndices produzido dentro do ovo, e assim por diante, e seria 
representado mais ou menos do seguinte modo:

Classe Crustacea

Subclasse I. HOLOSCHISTA – Segmentação total. Sem estria primitiva. 
Eclosão na fase de náuplio.

Ordem 1. Ceratometopa – Náuplio com processos frontais. 
(Cirripedia, Rhizocephala).

Ordem 2. Leiometopa – Náuplio sem processos frontais. (Copepoda 
sem AchtheresNT-3 etc., Phyllopoda, Penaeus).

Subclasse II. HEMISCHISTA – Sem segmentação total.

A. Nototropa – Embrião curvo para cima.

Ordem 3. Protura – A cauda se forma primeiro. (Mysis).
Ordem 4. Saccomorpha – Pele larval vermiforme se forma primeiro. 

(Isopoda).

B. Gasterotropa – Embrião curvo para baixo.

Ordem 5. Zoeogona – Número completo de apêndices não é 
produzido no ovo. Eclosão na fase de zoea. (A maioria dos Podophthalma).

Ordem 6. Ametabola – Número completo de apêndices produzido 
no ovo. (Astacus, Gecarcinus, Amphipoda menos Hyperia?).

Esta amostra basta. Quanto mais progredirmos em pormenores neste 
sentido, tanto mais brilhantemente, como se pode imaginar, revelar-se-á  
a naturalidade de arranjos como este.

Considerando tudo isso, podemos aplicar o juízo que AGASSIZ 
emitiu sobre a teoria de DARWIN, com justiça muito maior às proposições 
que acabamos de examinar: “Teoria alguma, por mais plausível que pareça, 
pode ser admitida em ciência sem que esteja baseada em fatos”.
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Notas do autor

1 “A plan fully matured in the beginning and undeviatingly pursued” (“Um plano 
totalmente amadurecido no começo e rigorosamente executado”), ou: “In the 
beginning His plan was formed and from it He has never swerved in any particular” 
(“No princípio Seu plano foi formado, e dele Ele nunca se afastou em qualquer 
pormenor”) (AGASSIZ and GOULD, Principles of Zoology).
2 “Deus escreve direito em linhas tortas.” Para ler esta frase singular, sabidamente 
se necessita dos óculos da Fé, que raramente se ajustam aos olhos acostumados  
ao microscópio.
3 Principles of Zoology. Part I. Comparative Physiology. By LOUIS AGASSIZ and 
A. A. GOULD. Revised edition. Boston, 1856.
4 “[…] and these, in turn, are preceded by the more general phenomena, belonging to 
the animal as such.” E esses, por sua vez, são precedidos por fenômenos mais gerais, 
pertencentes ao animal como tal.
5 As próprias opiniões de AGASSIZ, tanto quanto se pode depreender da notícia 
de RUDOLF WAGNER em seu Essay on Classification, recentemente se tornaram 
essencialmente outras. Uma crítica das opiniões acima citadas, mais antigas mas 
ainda hoje amplamente difundidas, não mais atingem propriamente a AGASSIZ. 
Sua compreensão mais nova eu lamentavelmente só conheço do relato algo confuso 
de R. WAGNER e, por isso, acreditei não poder me permitir qualquer observação 
crítica sobre elas.

Notas dos tradutores

NT-1 Na edição inglesa, p. 98, consta: systematic zoology.
NT-2 Na edição inglesa, p. 106, o sentido foi alterado: Of a hundred who feel 
themselves compelled to give their systematic confession of faith [...]
NT-3 Na edição inglesa, p. 109, consta: Achtheus.
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Capítulo 11 

SOBRE O PROGRESSO DA EVOLUÇÃO

[p. 74] Dessa digressão praticamente inevitável e pouco revigorante 
sobre a Escola, que olha com superioridade o “sonho espirituoso” de 
DARWIN e o “deslumbrante entusiasmo” de seus amigos, volto ao desafio 
agradável de olhar a história evolutiva dos crustáceos sob o ponto de vista 
da teoria de DARWIN.

DARWIN mesmo, no décimo terceiro capítulo de seu livro, já 
esclareceu as conclusões derivadas das suas pressuposições no domínio da 
história do desenvolvimento. Para uma aplicação mais pormenorizada [p. 75] 
delas, contudo, é necessário primeiramente examinar essas conclusões de 
uma maneira geral, um pouco mais do que ali ocorreu.

As mudanças pelas quais os jovens se afastam dos seus genitores e cujo 
acúmulo gradativo causa o aparecimento de novas espécies, gêneros e famílias, 
podem ocorrer em um período precoce ou tardio da vida – no estádio jovem 
ou por ocasião da maturidade sexual. Pois que o último nem sempre é, como 
nos insetos, de forma alguma, um período de repouso; a maioria dos outros 
animais mesmo então continua a crescer e a sofrer mudanças (veja acima as 
notas sobre os machos dos Amphipoda). Algumas variações, devido à sua 
própria natureza, só podem ocorrer quando o jovem atingir o estádio de 
desenvolvimento dos pais. Assim, as taturanas marinhas (poliqueto Polynoe) 
a princípio só possuem poucos segmentos corpóreos, os quais, durante o 
desenvolvimento, aumentam gradativamente até um número que é diferente 
nas diversas espécies, mas constante na mesma espécie; assim sendo, antes que 
um jovem possa exceder o número de segmentos de seus pais, naturalmente 
ele deve ter atingido esse número. Podemos supor um progresso posterior 
similar, em todos os casos onde a alteração dos descendentes consista em 
uma adição de novos segmentos e apêndices.
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Os descendentes então atingem uma nova meta, desviando-se mais 
cedo ou tarde do caminho para a forma dos pais, ou percorrendo inalterado 
esse caminho, para depois, em vez de parar, prosseguir.

O primeiro modo teria agido preponderantemente onde a descen- 
dência de antepassados comuns constituísse um grupo de formas, organi-
zado no mesmo nível nos traços principais, por exemplo, como todos os 
Amphipoda, caranguejos ou aves. Ao contrário, se é levado a aceitar o 
segundo modo de progresso quando se procura derivar animais de um 
antepassado comum, dos quais uns coincidem com as formas juvenis  
dos outros.

No primeiro caso, a história de desenvolvimento dos descendentes 
coincidirá com a de seus antepassados somente até o ponto em que os 
seus caminhos divergem [p. 76] – pois no que diz respeito à sua estrutura 
no estádio adulto, ela não nos ensinará nada. No segundo caso, todo o 
desenvolvimento dos antepassados também é percorrido pelos descendentes 
e, daí, tanto quanto a origem de uma espécie se baseie no segundo modo 
de progresso, o desenvolvimento histórico da espécie é espelhado na sua 
história do desenvolvimento. – Em um curto período de poucas semanas 
ou meses, as formas cambiantes de embriões e larvas farão passar diante 
de nós um quadro, mais ou menos completo e mais ou menos verdadeiro, 
das transformações através das quais a espécie, no percurso de milênios 
incontáveis, percorreu até o seu estado atual.NT-1

Um dos exemplos mais simples é fornecido pelo desenvolvimento 
dos anelídeos tubícolas. Justamente por sua simplicidade, ele parece 
apropriado para abrir os olhos a muitos que não desejam ver e pode, 
por isso, ter aqui um lugar. Há três anos encontrei, na parede de um dos 
meus vidros, alguns pequenos tubos de vermes (Fig. 65), cujos habitantes 
portavam três pares de filamentos branquiais barbados e careciam de um 
opérculo. Por isso deveriam ter sido referidos no gênero Protula. Poucos 
dias após, um dos filamentos branquiais se espessou na extremidade em 
um opérculo claviforme (Fig. 66). Agora, por seu pedúnculo opercular 
barbado, os animais [p. 77] lembram o gênero Filograna, só que esses possuem 
dois opérculos. Após mais três dias, durante os quais brotou um novo par 
de filamentos branquiais, o pedúnculo opercular perdeu os seus filamentos 
laterais (Fig. 67) e os vermes se tornaram Serpula. Aqui se apresenta 
espontaneamente a suposição de que os primitivos vermes tubícolas 
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foram uma Protula – que alguns dos seus descendentes, já desenvolvidos  
em uma perfeita Protula completa, depois se aperfeiçoaram pela formação 
de um opérculo, que protegia os seus tubos contra inimigos intrusos –, que 
descendentes posteriores destes últimos finalmente perderam os filamen- 
tos laterais do pedúnculo opercular, os quais eles haviam desenvolvido 
como os seus antepassados.

Figuras 65-67 – Jovens anelídeos tubícolas, com uma lente simples, ampliados aproxima-
damente seis vezes. Figura 65 – Sem opérculo, fase de Protula. Figura 66 – Com pedúnculo 
opercular barbado, fase de Filograna. Figura 67 – Com pedúnculo opercular nu, fase de 
Serpula. A figura 65 foi desenhada de memória, porque os animaizinhos, que de início eu 
achei serem jovens Protula, só chamaram a minha atenção depois que percebi o surgimento 
de um opérculo.

O que diz a Escola sobre este caso? De onde e para que esses 
filamentos laterais do pedúnculo opercular, se as Serpula se originaram ou 
foram criadas como espécies prontas? Permitir que brotem somente por 
causa de um plano de construção imutável, uma vez projetado, mesmo que 
devessem ser prontamente recolhidos como supérfluos, certamente seria 
antes uma evidência de brincadeira infantil ou pedantismo doutrinário, do 
que infinita sabedoria. Mas não, eu estou enganado; desde o começo dos 
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tempos o Criador também sabia que, algum dia, seres humanos curiosos 
meditariam sobre analogias e homologias, que naturalistas cristãos se 
esforçariam em acompanhar as suas ideias da Criação; – em todo o 
caso, para facilitar a estes o entendimento de que o pedúnculo opercular 
de Serpula seja homólogo a um filamento branquial, ele fez com que o 
pedúnculo opercular passasse por um desvio na sua evolução, pela forma 
de um filamento branquial barbado.

O registro histórico, preservado na história do desenvolvimento, vai se 
mascarando à medida que o desenvolvimento se aproxima de um caminho 
cada vez mais reto, do ovo ao animal adulto, e é frequentemente falseado por 
meio da luta pela existência que as larvas de vida livre têm de vencer.

Assim como a lei da herança não é rigorosa, dando espaço às variações 
individuais em relação à forma dos pais, tal é o caso para a sequência dos 
processos de desenvolvimento. [p. 78] Todo pai de família que estivesse atento 
a esse fato sabe que mesmo nos filhos dos mesmos pais, por exemplo, os 
dentes não aparecem ou são trocados exatamente na mesma idade, nem 
na mesma ordem. – Em geral será útil a um animal obter, tão cedo quanto 
possível, as vantagens pelas quais ele se sustenta na luta pela existência. Um 
aparecimento precoce de características adquiridas mais tardiamente, na 
maioria das vezes, traz vantagens; e um aparecimento tardio, desvantagens; 
o primeiro, quando acidental, será preservado pela seleção natural. 
Assim também toda modificação que dá, ao caminho confuso através de 
múltiplos estádios larvais, uma direção mais retilínea, simplifica o processo 
de desenvolvimento, abrevia-o e o desloca para um tempo mais precoce da 
vida, e finalmente para dentro do ovo.

Como essa transição de um desenvolvimento através de diversos 
estádios juvenis para outro mais direto não é a consequência de um impulso 
místico intrínseco, mas depende de progressos oferecidos ao acaso, ela 
assim transcorrerá, de modos diversos, em animais de parentesco próximo 
e poderá exigir tempos diversos para o seu transcurso. Nisso, contudo, 
uma coisa não pode ser ignorada. O desenvolvimento histórico da espécie 
dificilmente terá seguido um curso continuamente uniforme; períodos 
de repouso devem ter alternado com períodos de progresso mais rápido. 
Então formas que, após uma existência curta, separaram-se das outras em  
tempos de desenvolvimento mais rápido, devem ter-se fixado menos na 
história de desenvolvimento dos descendentes, do que aquelas que, em 
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tempos de repouso, repetiram-se sem modificações em uma longa sequên- 
cia de seguidas gerações. Essas formas mais fixas, menos inclinadas a variar, 
oferecerão maior resistência na transição para um desenvolvimento mais 
direto e se manterão de um modo mais uniforme até o fim, mesmo com 
cursos tão diversos desse processo.

Como dito, em geral será vantajoso aos jovens iniciar a luta pela 
existência na forma dos pais, equipados de todas as suas vantagens, 
geralmente –, mas não sem exceções. É óbvio que uma prole apta à 
locomoção seja quase indispensável a animais fixos, [p. 79] e que moluscos 
preguiçosos, ou vermes que revolvem o chão etc., beneficiam-se de larvas que 
se dispersam vivamente pelo mar, por longas distâncias, para a distribuição 
da espécie. Em outros casos, uma metamorfose se tornou indispensável, 
por se ter formado uma divisão de trabalho entre as diversas idades de  
vida; por exemplo, que exclusivamente as larvas assumiram a tarefa de 
nutrição. Uma circunstância adicional a ser considerada é o tamanho dos 
ovos – uma estrutura mais simples pode ser produzida com menos material 
do que outra mais complexa –; quanto mais imperfeita a larva, tanto menor 
pode ser o ovo e tanto maior o número de ovos a mãe pode fornecer com 
o mesmo dispêndio de material. Em regra, creio eu, esta vantagem de uma 
prole mais numerosa não compensa, nem de longe, a de uma prole mais 
perfeita; mas certamente em casos em que a principal dificuldade para o 
jovem consiste em achar um lugar adequado ao seu desenvolvimento, e 
por isso vale dispersar a maior quantidade possível de germes. Assim em 
muitos parasitas.

Aqui, onde se trata da transição do desenvolvimento original com 
metamorfose, para um desenvolvimento direto, pode ser o momento 
de dizer uma palavra sobre a já indicada ausência de metamorfose nos 
animais de água doce e terrestres, cujos parentes marinhos ainda a efetuam. 
Esta circunstância parece explicável de dois modos. Ou as espécies sem 
metamorfose emigraram sobretudo para a água doce, ou a metamorfose 
desapareceu mais depressa nos migrantes do que nos seus parentes que 
ficaram no mar.

Os animais sem metamorfose naturalmente puderam mudar com 
mais facilidade, por terem somente a si mesmos, e não uma multiplicidade 
de formas jovens concomitantes para se adaptar às novas condições. Em 
animais com metamorfose, no entanto, a sempre significativa mortalidade 
das larvas deveria geralmente ser ainda maior nas condições novas do que 
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nas usuais; nesse caso, cada passo em direção à simplificação do processo 
de desenvolvimento lhes deve ter dado uma vantagem em relação aos 
seus companheiros de espécie, e o desaparecimento da metamorfose deve 
ter se consumado mais rapidamente.[p. 80] O que ocorreu em cada caso 
individual, se a espécie imigrou após ter perdido a metamorfose, ou perdeu 
a metamorfose após ter imigrado, não será sempre fácil decidir. Quando 
há parentes marinhos sem ou só com uma ligeira metamorfose, como a 
lagosta, na condição de uma prima do lagostim dos rios, optaremos pela 
primeira – quando na terra ou na água doce ainda vivem parentes com 
metamorfose, como em Gecarcinus, optaremos pela última suposição.

Como ao lado desse desaparecimento gradual da história original 
concomitantemente ocorre uma falsificação da documentação fixada 
na história evolutiva, motivada na luta pela existência que as formas 
jovens de vida livre têm que vencer, não se precisa detalhar mais. Porque, 
evidentemente, a luta pela existência e a seleção natural a ela associada agem 
modificando e aperfeiçoando as larvas, que têm que cuidar de si, da mesma 
maneira como os animais adultos. As modificações da larva, independente 
dos progressos do animal adulto, serão tanto mais significativas quanto 
mais dure o período de vida da larva em comparação com o do animal 
adulto, quanto mais divergente o seu modo de vida e quanto mais definida 
a divisão de trabalho entre as diversas fases de desenvolvimento. De certa 
maneira, esses processos têm uma ação contrária ao desaparecimento 
gradual da história original; eles aumentam as diferenças entre as fases 
individuais de desenvolvimento e se compreende como, através deles, 
mesmo um desenvolvimento direto pode ser transformado novamente 
em um desenvolvimento com metamorfose. Assim é possível levantar 
muitas e, como me parecem, importantes razões para a suposição de que 
os insetos mais antigos estivessem mais próximos dos atuais Orthoptera  
– talvez das baratas ápteras (Blattidae) – do que de qualquer outra Ordem, 
e que a “metamorfose completa” dos besouros, borboletas etc., é de origem 
mais recente. Existiram, eu creio, insetos perfeitos antes das larvas e pupas; 
porém, ao contrário, náuplios e zoeas existiram muito antes de camarões 
perfeitos. Em contraste à metamorfose herdada [p. 81] dos camarões, podemos 
chamar de adquirida a dos besouros, borboletas etc.1

Qual dos modos de desenvolvimento existentes em uma classe 
animal pode pretender ser mais próximo ao original é fácil avaliar do  
acima dito.
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A história primitiva de uma espécie será preservada tanto mais 
perfeitamente na sua história de desenvolvimento, quanto maior for a série 
de estados juvenis pelos quais ela passa de maneira uniforme, e será tanto 
mais fiel quanto menos o modo de vida dos jovens diferir do dos adultos, e 
quanto menos as particularidades das formas juvenis individuais possam ser 
concebidas como transferidas de fases mais tardias para as mais jovens, ou 
como adquiridas independentemente.

Apliquemos isso aos crustáceos.

Nota do autorNT-2

1 Aqui darei brevemente as minhas razões em prol da opinião de que a chamada 
“metamorfose completa” dos insetos, em que estes animais deixam o ovo como 
larvas ou lagartas e depois se transformam em pupas quiescentes, incapazes de se 
alimentar, não foi herdada de um antepassado primitivo de todos os insetos, mas 
adquirida em um período posterior.
A Ordem Orthoptera, incluindo os Pseudoneuroptera (Ephemera, Libellula etc.) 
parece se aproximar mais intimamente da forma primitiva dos insetos. Em favor 
deste ponto de vista temos:
1. A estrutura dos seus órgãos bucais, especialmente a formação do lábio, “que 
retém, quer perfeitamente quer aproximadamente, a forma original de um segundo 
par de maxilas” (GERSTAECKER).
2. A segmentação do abdome: “como o lábio, também o abdome muito geralmente 
mantém a sua segmentação original, que é mostrada no desenvolvimento de 11 
segmentos” (GERSTAECKER). Os Orthoptera, com 11 segmentos no abdome, 
concordam perfeitamente, no número de seus segmentos corpóreos, com a larva 
de camarão representada na Fig. 33, ou mesmo com os crustáceos superiores 
(Podophthalma e Edriophthalma) em geral, em que o historicamente mais jovem 
último segmento torácico (veja Capítulo XII, §2) – que por vezes é desenvolvido 
tarde, ou destituído de apêndices ou mesmo deficiente – é ainda ausente.
3. Que, como em Crustacea, o orifício sexual e o ânus estão localizados em 
segmentos diferentes: “enquanto o primeiro está situado no nono segmento, o 
último ocorre no décimo primeiro” (GERSTAECKER).
4. Sua ocorrência paleontológica: “como fósseis, os Orthoptera são os insetos mais 
antigos, a saber, tão cedo quanto a formação carbonífera, na qual eles excedem a 
todos os demais em número” (GERSTAECKER).
5. Na atualidade, a ausência de uniformidade de hábito em uma ordem tão 
pequena quando comparada aos Coleoptera, Hymenoptera etc. Pois isto também 
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é, em regra, um fenômeno característico dos grupos de formas muito antigas, que 
já transpuseram o apogeu do seu desenvolvimento, e é explicável pela extinção em 
massa. Um besouro ou uma borboleta são reconhecíveis como tais à primeira vista, 
mas só uma investigação rigorosa pode demonstrar as relações mútuas de Termes, 
Blatta, Mantis, Forficula, Ephemera, Libellula etc. Posso referir um notável exemplo 
correspondente do mundo vegetal: entre as samambaias, os gêneros Aneimia, 
Schizaea e Lygodium, pertencentes ao grupo Schizaeaceae, que é muito pobre em 
espécies, diferem muito mais entre si do que duas formas do grupo Polypodiaceae, 
que contém milhares de espécies.
Se, de tudo isso, parece correto encarar os Orthoptera como a Ordem de insetos 
que mais se aproxima da forma primitiva comum, devemos também supor que 
o seu modo de desenvolvimento concordará melhor com o da forma primitiva, 
do que, por exemplo, o dos Lepidoptera, da mesma maneira que alguns dos 
camarões (Penaeus) mais próximos da forma primitiva dos Decapoda têm mais 
verdadeiramente preservada a sua modalidade original de desenvolvimento. 
Assim, a maioria dos Orthoptera sai do ovo em uma forma que se distingue daquela 
do inseto adulto quase somente pela falta de asas; essas larvas logo em seguida 
adquirem rudimentos de asas que aparecem mais fortemente desenvolvidos após 
cada muda. Mesmo essa transição perfeitamente gradual da larva mais jovem até o 
inseto sexualmente maduro preserva, em um grau muito superior, a imagem de um 
modo original de desenvolvimento, do que faz a chamada metamorfose completa 
dos Coleoptera, Lepidoptera ou Diptera, com os seus estádios abruptamente 
separados de larva, pupa e imago.
Os insetos mais antigos provavelmente seriam, na maioria, mais parecidos com 
essas larvas sem asas dos Orthoptera existentes. O fato de ainda haver numerosas 
espécies sem asas entre os Orthoptera, e de algumas destas (Blattidae) serem tão  
parecidas em hábito a certos crustáceos (Isopoda), a ponto de ambos serem in- 
dicados pelo mesmo nome (“barata”) pelo povo deste país, dificilmente pode ser 
considerado como de alguma importância.
A suposição contrária, que os insetos mais antigos possuíam uma “metamorfose 
completa” e que a “metamorfose incompleta” dos Orthoptera e Hemiptera 
somente se originou depois, encontra sérias dificuldades. Se todas as classes de 
Arthropoda (Crustacea, Insecta, Myriapoda e Arachnida) são, de fato, ramos 
de um tronco comum (sobre o que dificilmente pode haver dúvida), é evidente 
que os Crustacea que vivem e respiram na água devem ser considerados como o 
ramo original, a partir do qual se ramificaram as outras classes terrestres, com a 
sua respiração traqueal. Mas em lugar algum entre os Crustacea se encontra um 
modo de desenvolvimento comparável à “metamorfose completa” dos Insecta, 
em lugar algum entre os Crustacea jovens ou adultos se encontram formas que 
poderiam se assemelhar às larvas vermiformes dos Diptera ou Hymenoptera, às 
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larvas dos Coleoptera ou às lagartas dos Lepidoptera, nem mesmo qualquer traço 
de uma semelhança longínqua à pupa quiescente desses animais. As pupas, na 
verdade, de modo algum podem ser consideradas como membros de uma série de 
desenvolvimento original, as fases individuais que representam estados ancestrais 
permanentes, visto que um animal como a pupa sem boca e ápoda do bicho-da-
seda, enclausurada em um casulo espesso, jamais poderia resultar no estádio final, 
sexualmente maduro, de um artrópode.
No desenvolvimento dos Insecta jamais vemos novos segmentos adicionados aos 
já presentes nas larvas mais novas, mas vemos segmentos que eram distintos na 
larva mais tarde se fundirem ou desaparecerem. Considerando o paralelismo que 
prevalece em toda a natureza orgânica, entre o desenvolvimento paleontológico 
e embrionário, é, portanto, improvável que os insetos mais antigos deveriam ter 
possuído menos segmentos do que alguns de seus descendentes. Mas as larvas dos 
Coleoptera, Lepidoptera etc. jamais têm mais do que nove segmentos abdominais; 
portanto, não é provável que elas representem a forma jovem original dos insetos 
mais antigos, e que os Orthoptera, com abdome de 11 segmentos, deveriam ter se 
desenvolvido posteriormente a partir delas.
Tomando em consideração por um lado essas dificuldades, e por outro os 
argumentos que indicam os Orthoptera como a ordem que mais se aproxima 
da forma primitiva, é minha opinião que a “metamorfose incompleta” dos 
Orthoptera é a primitiva, herdada dos pais originais de todos os insetos, e a 
“metamorfose completa” dos Coleoptera, Diptera etc., uma metamorfose adqui- 
rida posteriormente.

Notas dos tradutores

NT-1 Ou seja, a história ontogenética reflete a filogenética.
NT-2 Acréscimo da edição inglesa, p. 119-121.







Max Johann Sigismund Schultze (25/3/1825 a 16/1/1874). Cursou 
Medicina com Fritz Müller, em Greifswald. Max Schultze enviava, 
periodicamente, literatura científica ao amigo Fritz Müller; foi ele 
quem providenciou a publicação do Für Darwin (1864). Imagem de 
domínio público (Biographisches Lexikon hervorragender Ärzte des 
neunzehnten Jahrhunderts. Berlin-Wien: Urban & Schwarzenberg, 
1901, p. 1550). Disponível em: http://de.wikipedia.org/w/index.
php?title=Datei:Maxschultze.jpg&filetimestamp=20.
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Capítulo 12 

PROGRESSO DA EVOLUÇÃO  
EM CRUSTACEA

[p. 81] Segundo todas as características listadas na última frase, parece 
ser o camarão, que acompanhamos desde náuplio através de estádios 
semelhantes à zoea e mísis até a forma de um camarão de cauda alongada 
(Figs. 28-31), o animal que entre os crustáceos superiores (Malacostraca) 
dá o testemunho mais completo e mais fiel da sua história primitiva.  
O mais completo, isso é óbvio. O mais fiel, é de se supor, por um lado  
porque o modo de vida das várias faixas etárias é menos distinto que 
na maioria dos restantes Podophthalma – pois desde os náuplios até o 
jovem camarão foram encontrados nadando livremente no mar, enquanto 
caranguejos, Porcellanae, a tatuíra, Squilla e muitos Macrura, quando 
adultos costumam ficar sob pedras, em fendas de rochas, em buracos na 
terra, em galerias subterrâneas, na areia etc., sem recordar maneiras ainda 
mais divergentes, como mostram os caranguejos ermitões, Pinnotheres 
etc. – e muito bem, em segundo lugar, porque as particularidades que 
distinguem a zoea dessa espécie das outras zoeas [p. 82] (o uso dos apêndices 
anteriores para a natação, a cauda furcada, o coração mais simples, a falta 
inicial de olhos pares e abdome etc.), nem podem ser derivadas de uma 
recolocação, para essa fase jovem, de vantagens adquiridas posteriormente, 
nem de modo algum, diante de outras zoeas, aparecer como vantagens que 
a larva pudesse ter adquirido em sua luta pela existência.

Desenvolvimento semelhante deve ter sido percorrido pelo ances- 
tral de todos os Malacostraca, diferente daquele do nosso camarão, 
principalmente por ter-se dado em um ritmo regular, sem as mudanças 
abruptas da forma e da locomoção, produzidas no último especialmente 
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pelo aparecimento concomitante de quatro pares de apêndices no náuplio 
e de cinco na zoea, que entram em atividade de uma só vez. É de se supor 
que não só originalmente, mas também ainda nas larvas dos primeiros 
Malacostraca, os novos segmentos corpóreos e pares de apêndices se 
formaram individualmente – primeiro os segmentos da cabeça, depois 
os do abdome e por último os do tórax – e em cada uma dessas regiões 
do corpo os anteriores antes dos posteriores, então o derradeiro de todos 
sendo o último segmento do tórax. – Dessa forma original ainda hoje 
restam traços mais ou menos nítidos, mesmo em espécies nas quais 
o desenvolvimento dos antepassados já está bastante apagado. Assim, 
formam-se individualmente, de frente para trás, os apêndices abdominais 
da larva do camarão apresentada na Fig. 33 e, mais tarde que eles, os 
últimos apêndices do tórax; assim, em Palinurus os dois últimos pares de 
apêndices torácicos são formados posteriormente aos demais; assim, em 
larvas jovens de Stomatopoda ainda faltam os membros nos três últimos 
segmentos abdominais, nas mais velhas somente no último; nos Isopoda 
ainda hoje o par de apêndices historicamente mais novo se origina depois 
de todos os outros. Nos Copepoda, essa formação passo a passo de novos 
segmentos e membros, de frente para trás, é mantida de uma forma mais 
completa do que em qualquer outro crustáceo superior.1

[p. 83] O desenvolvimento primitivo dos Malacostraca a partir do 
náuplio, o degrau mais baixo de vida livre que conhecemos na classe dos 
crustáceos, na maioria deles, é atualmente pouco claro. Que essa extinção 
realmente se tenha dado da maneira já deduzida como uma consequência 
direta da teoria de DARWIN, exposta acima, será tanto mais fácil de provar, 
o quanto mais esse processo ainda está em andamento, e quanto menos 
completo ele tenha ocorrido. Podemos esperar conseguir os exemplos mais 
claros na história do desenvolvimento ainda desconhecida dos diversos 
Schizopoda, Penaeidae e Macrura em geral. No momento, as variadas 
formas de zoea parecem ser especialmente instrutivas. Quase todas as 
peculiaridades pelas quais elas se distanciam da primitiva zoea de Penaeus 
(Figs. 29-30, 32) podem, de fato, ser interpretadas como transferidas 
de uma etapa mais tardia para essa fase de vida mais precoce. Assim os 
grandes olhos compostos; assim a formação do coração; assim as pernas 
raptórias de Squilla; assim o abdome forte, musculoso e reto de Palaemon, 
Alpheus, Hippolyte e ermitões – (nos últimos, atualmente o abdome do 
animal adulto é um saco disforme preenchido pelo fígado e partes genitais, 
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mas ainda relativamente forte no estádio de glaucothoe, e mais ele era, 
com certeza, quando essa fase ainda era a forma definitiva do animal)  
– Assim também o abdome forte, geralmente voltado sob o tórax, da zoea 
dos caranguejos, Porcellanae e tatuíra; os dois últimos ainda hoje nadam 
razoavelmente com o auxílio do abdome, mesmo adultos; como também os 
caranguejos, ao menos na juventude, na forma chamada megalopa – Assim 
finalmente a utilização [p. 84] dos dois pares anteriores de apêndices como 
antenas. Interessante é principalmente o segundo par de antenas, que nas 
diversas zoeas sempre se mantém um passo atrás das do animal adulto. 
Nos caranguejos falta completamente uma “escama”; suas zoeas a tem 
indicada na forma de um apêndice móvel, frequentemente muito pequeno. 
Nos ermitões se encontra um desses apêndices, espiniforme, na maioria 
das vezes móvel, como resíduo da escama; suas zoeas têm uma escama 
bem desenvolvida, mas não articulada. Os camarões adultos possuem uma 
escama desse tipo; em suas zoeas ela ainda aparece articulada, como o ramo 
externo do segundo par de apêndices do náuplio ou da zoea de Penaeus.

Os longos processos espiniformes da carapaça da zoea de caranguejos 
e Porcellanae não podem ser explicados por esse caminho; entretanto, 
sua utilidade às larvas é evidente. Quando, por exemplo, o corpo da zoea 
de Porcellana stellicola (Fig. 24), sem os processos da carapaça e sem seu 
abdome distendido, mal mede meia linha,NT-1 com os processos ele mede 
quatro linhas, de modo que é necessário uma boca oito vezes maior para 
engolir o animalzinho assim equipado.2 Com isso, esses processos da 
carapaça podem ser vistos como adquiridos pela própria zoea na luta  
pela existência.

A formação de novos apêndices sob a carapaça da larva também 
pode ser atribuída à ocorrência de processos originalmente mais tardios, 
em fases mais precoces. O processo original era, em todo o caso, que eles 
brotariam somente após a muda, livremente no ventre do estádio larvário 
seguinte, enquanto que agora já se desenvolvem antes da muda e, assim, 
entram em atividade em um estádio anterior. Em larvas que, por outras 
razões, devem ser consideradas mais próximas da forma primitiva, nesse 
particular também predomina a maneira original. Assim, os urópodes (as 
“lâminas caudais laterais”) formam-se livremente no ventre em Euphausia 
e nos camarões com desenvolvimento através de náuplio, e dentro da [p. 85] 

lamela caudal em camarões com desenvolvimento através de zoea, em 
Pagurus e em Porcellana.
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Uma compressão de vários estádios em um, e assim uma abreviação 
e simplificação do processo de desenvolvimento, manifesta-se no apare- 
cimento simultâneo de vários novos pares de apêndices.

Mysis e os Isopoda mostram-nos como os estádios juvenis mais 
precoces podem desaparecer paulatinamente, por completo. Em Mysis 
ainda se encontra um resto da fase de náuplio; voltando a uma época em 
que ele ainda não tinha que cuidar de si mesmo, o náuplio ficou reduzido a 
uma simples pele; em Ligia (Figs. 36-37) essa pele larval perdeu os últimos 
indícios de apêndices; em Philoscia (Fig. 38) ela quase não pode mais  
ser comprovada.

Assim como os processos espiniformes das zoea, também as pinças 
do penúltimo par de pernas do jovem Brachyscelus devem ser consideradas 
como adquiridas pela própria larva. Os animais adultos são exímios 
nadadores e não são fixos aos seus hospedeiros; assim que as águas-vivas 
nas quais eles estão assentados, Chrysaora blossevillei LESS. ou Rhizostoma 
cruciatum LESS., tornam-se um joguete das ondas na proximidade da 
praia, eles fogem e só serão obtidos de águas-vivas vigorosas. Os jovens são 
criaturas desajeitadas, maus nadadores; para eles, uma ferramenta especial 
para fixação deveria ser de grande utilidade.

Passar pela história evolutiva dos diversos Malacostraca, em todas  
as suas minúcias, não nos traria proveitos que compensassem o tempo 
gasto para tal; isso seria mais produtivo com conhecimentos mais com- 
pletos. Desisto disso, mas não quero deixar de mencionar que com isso 
apareceriam várias dificuldades até agora não solucionáveis de maneira 
satisfatória. A essas dificuldades ocasionais, entretanto, atribuiria menos 
peso, tanto que até há pouco, antes da descoberta do náuplio do camarão, 
toda a área do desenvolvimento dos Malacostraca era quase inacessível à 
teoria de DARWIN.

Também não me deterei nas contradições que parecem resultar da 
aplicação da teoria de DARWIN a essa área. Deixo aos opositores procurá-
las. A maioria é facilmente comprovada como apenas aparente. Somente 
a duas dessas [p. 86] objeções, óbvias demais para não serem feitas, creio 
precisar prevenir.

“As peculiaridades com as quais coincidem as zoeas de caranguejos, 
de Porcellanae, da tatuíra, dos ermitões e dos camarões com zoea, e pelas 
quais elas conjuntamente se diferenciam das larvas originárias dos náuplios 
de Penaeus, forçam-nos (pode-se dizer) à suposição de que o ancestral 
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comum desses diversos Decapoda já deixava o ovo em semelhante forma 
de zoea. A este ancestral comum nem Penaeus com sua cria de náuplios, 
nem mesmo como parece os Palinura,NT-2 podem ser reconduzidos.  
– O modo de desenvolvimento de Penaeus, de Palinurus, assim como várias 
larvas peculiares de origem desconhecida, mas que com toda probabilidade 
são atribuíveis aos crustáceos Macrura, no entanto exigem a suposição 
contrária, de que os diversos grupos de Macrura passaram da sua forma de 
desenvolvimento original ao modo atual de forma independente entre si e 
independentemente dos caranguejos.” – A isto se responde que a ocorrência 
da forma zoea em todos os Decapoda citados, que sua persistência em 
Penaeus durante todo o período da vida mais rico em progressos, no 
qual se preenche o grande vazio desde náuplios até o decápode, que seu 
reaparecimento mesmo no modo de desenvolvimento tão divergente como 
nos Stomatopoda, que a ocorrência de uma forma larval muito semelhante 
à zoea mais jovem de Penaeus no gênero esquizópode Euphausia, que os 
indícios da estrutura de zoea, conservados mesmo nos isópodes quelíferos 
adultos Tanais em seu modo de respiração – que tudo isso define a zoea 
como uma daquelas etapas de desenvolvimento que se manteve como 
forma constante durante longo período de repouso, conservada sem 
alterações, talvez durante toda uma série de formações geológicas, e por 
isso fixou-se mais profundamente no desenvolvimento dos descendentes 
e formou um núcleo mais sólido em meio a outras formas juvenis mais 
facilmente apagadas. Assim não é de se estranhar que mesmo em transições 
independentes da metamorfose original em desenvolvimento direto, em 
diversas famílias, nas quais as etapas de desenvolvimento mais jovens [p. 87] 

estão apagadas, a vida larval começa da mesma maneira, com essa forma 
de zoea. Além do mais, exceto o que é comum a todas as zoeas e o que 
facilmente se pode explicar como regredido de uma fase mais tardia a esta, 
as zoeas dos caranguejos, por exemplo, não coincidem com as de Pagurus 
e Palaemon em nenhum detalhe de sua estrutura, que permitisse supor 
uma herança comum. Com isso pode ser aceita sem receio a suposição 
de que, quando os Brachyura e Macrura se separaram, os antepassados de  
cada um desses grupos ainda percorriam uma metamorfose completa, 
e que a transição para o modo de desenvolvimento atual ocorreu numa 
fase posterior. Para os Brachyura se pode acrescentar que neles essa 
transição ocorreu só um pouco depois, e antes que as famílias atuais se 



154

<<
  S

um
ár

io
Ca

pí
tu

lo
 1

2 
■ P

ro
gr

es
so

 d
a 

ev
ol

uç
ão

 e
m

 C
ru

st
ac

ea

separassem. A disposição dos processos da carapaça e mais ainda a 
mesma quantidade de cerdas caudais nas diferentes zoeas de caranguejos  
(Figs. 19-23) o comprovam. Semelhante coincidência no número de forma- 
ções, que parecem tão pouco importantes, só é explicável por uma herança 
comum. Pode-se prever com certeza que não se encontrará espécie alguma 
entre os caranguejos a qual, como Penaeus ainda hoje, tem prole naupliforme.3

Como vimos, Mysis e os Isopoda se separaram de todos os outros 
crustáceos de uma maneira notável, pelos embriões encurvados para 
cima, ao invés de serem encurvados para baixo, como é regra. Poder-se-
ia perguntar se, consoante à teoria de DARWIN, essa peculiaridade única 
não reflete uma origem comum? Não exige ela que se unam, de um lado 
Mysis e Isopoda, como descendentes dos mesmos antepassados, de outro 
lado os restantes Podophthalma com os Amphipoda? – Eu penso que não. 
– Somente para aquele que dê um valor mais alto a uma particularidade, 
por ela aparecer mais precocemente na vida do ovo, existe esse tipo de 
necessidade. Quem [p. 88] vê as espécies não como criadas independentemente 
e imutáveis, mas como gradualmente formadas, diria a si mesmo que 
quando os antepassados da nossa Mysis (provavelmente muito mais tarde 
que os dos Amphipoda e Isopoda) chegaram a desenvolver numerosos 
segmentos e apêndices – que retos e esticados não cabiam mais no ovo e 
por isso precisaram se curvar, o que somente poderia ocorrer para baixo 
ou para cima e quaisquer circunstâncias poderiam ser decisivas para a 
direção escolhida – dificilmente um parentesco qualquer das duas ordens 
de Edriophthalma esteve em jogo.

O encurvamento diverso do embrião nos Amphipoda e Isopoda é 
ainda instrutivo, devo lembrar aqui, por provar que o seu presente modo 
de desenvolvimento se processou somente depois da separação dessas 
ordens, e que no tronco primitivo dos Edriophthalma os embriões eram, 
se não náuplios, no mínimo dotados de corpo suficientemente curto para 
encontrar lugar distendido no ovo, como as larvas de Achtheres envoltas pelo 
tegumento de náuplio. Por outro lado, a uniformidade de desenvolvimento 
encontrada em cada uma das duas ordens – que nos Amphipoda se mostra, 
por exemplo, pela formação do “aparelho micropilar”, e nos Isopoda pela 
ausência do último par de pernas locomotoras – testemunha a favor de que o 
modo de desenvolvimento atual se originou em épocas muito precoces e até 
antes da separação das atuais famílias. Também nessas duas ordens, como 
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nos caranguejos, não se deve ter esperanças de encontrar traços de fases 
juvenis mais precoces, exceto talvez na família dos isópodes com pinças, 
Tanaidae.4 Que me mostrem um Amphipoda ou um Isopoda com prole de 
náuplios, cuja existência em espécies originadas independentemente não 
seria mais surpreendente que a de um camarão com cria de náuplios, e 
darei toda a teoria de DARWIN por perdida.

[p. 89] Se fomos levados à suposição, em caranguejos e igualmente em 
Isopoda e Amphipoda, de que na época em que esses grupos divergiram 
do tronco comum ocorreu juntamente uma simplificação no seu processo 
de desenvolvimento, também isso parece ser compreensível pela teoria de  
DARWIN. Quando quaisquer circunstâncias favoráveis a um grupo ani- 
mal o levaram a uma maior distribuição e a uma diferenciação em formas 
adaptadas a diferentes condições de vida, por um lado essa maior variabili- 
dade, que se manifesta na formação de novas formas, também favorecerá 
a quase sempre vantajosa simplificação do desenvolvimento e, além disso, 
justamente na adaptação a novas condições, como acima mencionado para 
os animais de água doce, essa simplificação será duplamente vantajosa e, por 
isso, nesse contexto, sofrerá uma seleção duplamente rigorosa.

Isso sobre o desenvolvimento dos crustáceos superiores.
Um estudo pormenorizado da história evolutiva dos crustáceos 

inferiores torna-se desnecessário depois do que foi dito em geral sobre 
a importância histórica das formas jovens, e depois da sua aplicação 
nos Malacostraca. Vê-se sem maiores problemas como a narração do 
desenvolvimento dos Copepoda feita por CLAUS pode, quase literalmente, 
servir como história ancestral desses animais; encontram-se no tegumento 
do náuplio de Achtheres e na larva semelhante ao ovo de Cryptophialus 
indícios muito semelhantes de uma transição para o desenvolvimento 
direto, como já mostrados no revestimento naupliforme dos embriões de 
Mysis e da larva vermiforme de Ligia etc.

É suficiente apontar para uma diferença fundamental no processo 
de desenvolvimento dos crustáceos superiores e inferiores. Nos inferiores, 
todos os novos segmentos e membros, que se inserem entre as porções 
finais do corpo do náuplio, são formados sem interrupção da frente 
para trás; nos superiores, aparece ainda uma neoformação no meio do 
corpo, o tórax (corpo médio), que de forma semelhante se impõe entre a 
cabeça e o abdome, como por sua vez estes se inseriram entre a cabeça e 
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a cauda do náuplio. – O que a [p. 90] comparação dos membros dos animais 
adultos já torna provável encontra então um novo suporte na história do 
desenvolvimento, que aos crustáceos inferiores, assim como aos insetos, 
falta por completo um segmento corpóreo correspondente ao corpo médio 
(tórax) dos Malacostraca. É provável que as pernas natatórias dos Copepoda, 
assim como das pupas de Cirripedia e Rhizocephala, correspondam às 
pernas abdominais dos Malacostraca, ou seja, que como elas se originem 
da mesma fonte por herança.

Seria fácil tecer esses fios isolados, que as formas jovens dos diversos 
crustáceos fornecem, em um quadro geral da história ancestral dessa 
classe. Um quadro desses, construído com habilidade e executado em cores 
vivas, teria certamente mais atrativos do que as secas explanações que se 
associam à história evolutiva desses animais. Mas o entrelaçamento dos 
fios soltos ainda seria frequentemente arbitrário, podendo ser executado 
assim ou assado com o mesmo direito; muitas lacunas ainda só poderiam 
ser preenchidas por pressuposições mais ou menos arriscadas. Os menos 
experientes nesse campo facilmente acreditariam estar caminhando em 
solo seguro, onde somente a imaginação construiu uma ponte de ar; 
os conhecedores, no entanto, prontamente encontrariam esses pontos 
débeis da construção e aí veriam, facilmente, como que pairando no ar, 
o que foi construído com fatos muito bem considerados. Para evitar a 
interpretação errônea do verdadeiro conteúdo, para um ou para outro 
lado, seria necessário fazer acompanhar tal quadro seguidamente de 
longas e secas explicações. Isso me absteve de continuar elaborando o 
esboço já iniciado.

Vou dar apenas, como um exemplo, a história provável da produção 
de um único grupo de Crustacea, e na verdade do mais anormal de todos, 
os RHIZOCEPHALA, os quais no estado sexualmente maduro diferem tão 
acentuadamente mesmo de seus parentes mais próximos, os Cirripedia, 
e por seu modo peculiar de alimentação permanecem muito isolados no 
reino animal.NT-3

Devo prefaciá-lo com algumas palavras sobre a homologia das 
raízes dos Rhizocephala, isto é, os túbulos que penetram pelo seu ponto 
de adesão no corpo do hospedeiro, ramificam entre as vísceras deste e 
terminam em raminhos cecais. Na pupa dos Rhizocephala (Fig. 58), os 
apêndices dianteiros (“antenas preênseis”) têm, em cada uma das duas 
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articulações terminais, um apêndice linguiforme e de tegumento fino, no 
qual geralmente podemos observar alguns pequenos grânulos fortemente 
refrativos, como aqueles vistos nas raízes do animal adulto. Portanto, supus 
serem esses apêndices os rudimentos das futuras raízes. Um apêndice 
perfeitamente semelhante, “a most delicate tube or ribbon” (“mais delicado 
tubo ou fita”), foi encontrado por DARWIN nas últimas articulações 
das “antenas preênseis” de pupas livre-natantes de Lepas australis. Pela 
perfeita conformidade em toda a sua estrutura mostrada pelas pupas dos 
Rhizocephala e Cirripedia, não pode haver dúvida de que os apêndices de 
Sacculina e Lepas, que são tão semelhantes entre si e brotam do mesmo 
lugar, sejam estruturas homólogas.NT-4

Já em três espécies de Lepas, em Dichelaspis warwickii e em 
Scalpellum peronii, DARWIN viu, ao remover de seu ponto de apoio animais 
recentemente fixados, que uma faixa longa e estreita brotou do mesmo 
ponto das antenas; sua extremidade foi rompida e em Dichelaspis, a julgar 
por sua aparência esfarrapada, havia se aderido firmemente ao suporte. Pelo 
exposto, segue-se que esse apêndice de Lepas australis dificilmente pode ser 
outra coisa, além de um jovem duto de cimentação. Portanto, se é correta 
a suposição de que os apêndices nas antenas das pupas dos Rhizocephala 
são raízes jovens, as raízes dos Rhizocephala serão homólogas aos dutos de 
cimentação dos Cirripedia. E isso, como pode parecer estranho à primeira 
vista, parece-me pouco duvidoso. É verdade que o ato de adesão dos 
Rhizocephala nunca foi observado, mas é mais do que provável que eles 
se afixem por meio das antenas, tal como os Cirripedia, e, portanto, que 
os pontos de fixação nos dois grupos indicam partes homólogas do corpo. 
Nos Rhizocephala, pelo ponto de adesão, as raízes penetram no corpo do 
hospedeiro, enquanto nos Cirripedia os dutos de cimentação emergem  
do mesmo ponto. As raízes são tubos cegos, ramificados de diferentes modos 
em diferentes espécies. Os dutos de cimentação na base dos Balanidae 
igualmente constituem, comumente, um sistema extraordinariamente 
complicado de tubos ramificados, dois quais, a respeito do modo de 
terminação, nada de concreto foi comprovado. Ramos cecais individuais 
não raramente são vistos mesmo nas vizinhanças da carina; e, pelo menos 
em algumas espécies, nas quais os dutos de cimentação se dividem em 
raminhos finos e extremamente numerosos, formando uma rede que se 
torna gradualmente mais densa em direção à circunferência da base, esses 
parecem não possuir orifício em parte alguma.NT-4
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Agora quanto à questão: Como os Cirripedia foram convertidos por 
seleção natural em Rhizocephala?NT-5

Um número considerável de Cirripedia atuais se estabelece exclu- 
sivamente ou principalmente sobre animais vivos – sobre esponjas, corais, 
moluscos, cetáceos, tartarugas, serpentes marinhas, tubarões, crustáceos, 
ouriços-do-mar e mesmo em acalefos.NT-6 Dichelaspis darwinii foi encon- 
trada por FILIPPI na cavidade branquial de Palinurus vulgaris, e eu me 
deparei com outra espécie do mesmo gênero na cavidade branquial de 
Lupea diacantha.NT-5

A mesma coisa pode ter ocorrido em tempos primitivos. A supo- 
sição de que uma vez certos cirrípedes poderiam ter selecionado a 
superfície ventral macia de um caranguejo, Porcellana ou Pagurus, para 
seu local de moradia, certamente nada tem de improvável. Se então os 
dutos de cimentação de tal cirrípede, em vez de simplesmente se espalhar 
na superfície, perfuraram ou empurraram a pele ventral superficial diante 
deles e penetraram no interior do hospedeiro, isso deve ter sido benéfico 
ao animal, porque ele estaria assim unido mais firmemente e protegido de 
ser arremessado fora durante a muda do seu hospedeiro. Variações nesse 
sentido foram preservadas como vantajosas.NT-7

Mas tão logo os dutos de cimentação penetraram na cavidade 
corpórea do hospedeiro e foram banhados por seus fluidos, necessariamente 
deve ter se estabelecido um intercâmbio endosmótico entre os materiais 
dissolvidos nesses fluidos e o conteúdo dos dutos de cimentação, e esse 
intercâmbio não poderia ser feito sem influência sobre a alimentação 
do parasita. A nova fonte de alimento tornada acessível dessa maneira, 
fluindo constantemente, era mais certa do que a oferecida pelo alimento 
acidentalmente turbilhonado para a boca do animal sedentário. Os 
indivíduos, favorecidos no desenvolvimento dos dutos de cimentação 
agora convertidos em raízes nutridoras, tinham mais do que os outros a 
perspectiva de alimento abundante, de crescimento vigoroso e de produzir 
uma descendência numerosa. Com o desenvolvimento adicional, auxiliado 
pela seleção natural, das raízes envolvendo o intestino do hospedeiro e 
difundindo entre os seus tubos hepáticos, a introdução de alimento através 
da boca e todas as partes nela implicadas, tais como os cirros rodopiadores, 
os órgãos bucais e o intestino, gradualmente perderam sua importância, 
atrofiaram-se por desuso e finalmente desapareceram sem deixar um rastro 
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de sua existência. Protegido pelo abdome do caranguejo, ou pela concha 
habitada pelo Pagurus, logo a carapaça calcária deixou de ser necessária ao 
parasita, a qual os primeiros cirrípedes a se estabelecerem nesses decápodes 
sem dúvida possuíam. Esse invólucro de proteção, tornando-se supérfluo, 
também desapareceu, e enfim lá restou apenas um saco macio cheio de 
ovos, sem apêndices, sem boca ou canal alimentar, e nutrido como uma 
planta por meio de raízes, que ele introduziu no corpo do seu hospedeiro. 
O cirrípede havia se tornado um rizocéfalo.NT-8

Se fosse desejável formar uma ideia com o que nosso parasita 
poderia parecer quando a meio caminho do progresso de uma forma para 
outra, podemos consultar as figuras de Anelasma squalicola apresentadas 
por DARWIN (Lepadidae, Pl. IV, Figs. 1-7). Esse Lepadidae, que vive sobre 
tubarões no Mar do Norte, de fato parece muito bem estar a caminho 
de perder os seus cirros e órgãos bucais da mesma maneira. A carapaça 
largamente fendida e sem casca apoia-se sobre um grosso pedúnculo, o qual 
está imerso na pele do tubarão. A superfície do pedúnculo está envolta por 
filamentos ocos e muito ramificados, os quais “penetrate the shark’s flesh like 
roots” (“penetram a carne do tubarão como raízes”; DARWIN). DARWIN 
procurou em vão por glândulas de cimentação e cimento. Parece-me pouco 
duvidoso que os próprios filamentos ocos e ramificados nada mais sejam 
que os dutos de cimentação convertidos em raízes nutridoras, e que é 
apenas em consequência do desenvolvimento desta nova fonte de alimento 
que os cirros e órgãos bucais estão atrofiados ao grau mais alto. Todas 
as partes da boca são extremamente minúsculas; os palpos e as maxilas 
exteriores quase desapareceram; os cirros são espessos, inarticulados e 
desprovidos de cerdas; e tanto os músculos da boca como dos cirros não 
têm estriação transversal. DARWIN encontrou o estômago perfeitamente 
vazio no animal por ele examinado.NT-9

**************
[p. 90] Chegando ao posto avançado mais extremo, o mais recuado 

na cinza e nebulosa pré-história da classe, no náuplio, naturalmente se 
procuram caminhos para outras áreas próximas. Na estrutura do abdome 
dos náuplios se poderia, com OSCAR SCHMIDT, lembrar a furca caudal 
móvel dos Rotatoria, os quais muitos querem reconhecer como parentes 
próximos dos crustáceos ou então dos artrópodes; nos seis pés que 
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circundam a boca se poderia [p. 91] pensar em uma construção originalmente 
radiada etc. Não vejo nada seguro – mesmo para os grupos próximos de 
Myriapoda e Arachnida eu não encontro uma ponte. Somente para os 
insetos o desenvolvimento dos Malacostraca talvez ofereça um ponto de 
conexão. Como muitasNT-10  zoeas, os insetos possuem três pares de membros 
que servem para a alimentação, três pares para a locomoção; como as zoeas, 
eles têm um abdome sem apêndices; como em todas as zoeas, em todos os 
insetos as mandíbulas carecem de palpos. Certamente pouco em comum, 
no muito que diferencia essas duas formas de animais. Todavia, podem ser 
recomendados estudos adicionais à suposição de que os insetos teriam no 
seu ancestral comum uma zoea, que progrediu à vida terrestre.

**************
Muitas das hipóteses acima podem ser erradas, muitas interpretações 

malogradas, muitos fatos não terem sido colocados sob a luz correta. No 
entanto, espero ter conseguido uma coisa – convencer os leitores sem 
preconceito de que realmente a teoria de DARWIN oferece a chave da 
compreensão para a história evolutiva dos crustáceos, assim como para 
tantos outros fatos inexplicáveis sem ela. As falhas dessa tentativa não 
devem, então, ser atribuídas ao plano traçado pela mão segura do mestre, 
mas sim somente ao desajeitado ajudante, que não soube encontrar o lugar 
correto, para cada pedaço da obra.

**************

Notas do autor
1 Sabe-se que em muitos casos, mesmo em animais adultos, o último segmento 
do tórax ou alguns dos últimos não têm apêndices, ou estes segmentos faltam por 
completo (Entoniscus porcellanae machos, Leucifer etc.). Isso poderia decorrer do 
fato de os animais terem se separado do tronco comum antes mesmo da formação 
dos apêndices. Entretanto, nos casos que conheço melhor, é mais provável que 
estes se tenham perdido posteriormente. Que justamente esses apêndices e 
segmentos se perdem mais facilmente que outros (“Mr. DANA believes, that in 
ordinary Crustaceans, the abortion of the segments with their appendages almost 
always takes place at the posterior end of the cephalotorax” – Sr. DANA acredita que, 
em crustáceos comuns, a perda de segmentos com seus apêndices quase sempre 
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ocorre na extremidade posterior do cefalotórax. DARWIN, Balanidae, p. 111) 
encontra sua explicação no fato de que estes, como os mais jovens, não estavam tão 
consolidados como os outros, pelo maior tempo de hereditariedade.
2 De utilidade semelhante são as longas pinças de Persephone, um caranguejo 
raro da família Leucosiidae. Pegando-se esse animal, ele estende as pinças rígida 
e retilineamente para baixo, e provavelmente elas se quebrariam antes que fosse 
possível curvá-las.
3 Não posso deixar de mencionar que o dito sobre o desenvolvimento dos caran- 
guejos vale, em verdade, apenas para os grupos dos Cyclometopa, Catometopa e 
Oxyrhyncha, reunidos por ALPHONSE MILNE EDWARDS como “Eustomés”. Do 
grupo dos Oxystomata, bem como dos “Anomura apterura” EDW., de parentesco 
próximo aos caranguejos, de nenhuma espécie tive conhecimento das formas 
juvenis iniciais.
4 Se a falta de pernas no abdome, em jovens de Tanais, é uma herança do Isopoda 
ancestral ou uma característica adquirida posteriormente, o que agora me parece 
mais provável, talvez pudesse ser decidido, com certa segurança, quando se 
conhecer o desenvolvimento e o modo de vida dos membros das famílias Apseudes 
e Rhoea. Esta última é, como se sabe, o único Isopoda que ainda mantém um flagelo 
secundário nas antenas anteriores. Recentemente obtive uma nova e inesperada 
prova de que os Tanaidae (“Asellotes hétéropodes” MILNE EDWARDS), de todos 
os Crustacea conhecidos, são os que mais se aproximam da forma primitiva dos 
Edriophthalma. O Sr. C. SPENCE BATE me escreve: “Apseudes, tanto quanto 
conheço, é o único isópode no qual a escama antenal tão comum nos Macrura está 
presente nas antenas inferiores”.NT-11

Notas dos tradutores
NT-1 ½ linha = 0,11 cm. Linha: medida antiga equivalente ao duodécimo de polegada.
NT-2 No original consta: caranguejos de carapaça.
NT-3 Parágrafo acrescentado na edição inglesa, p. 135.
NT-4 Parágrafo acrescentado na edição inglesa, p. 136-137.
NT-5 Parágrafo acrescentado na edição inglesa, p. 137.
NT-6 Águas-vivas ou urtigas-do-mar.
NT-7 Parágrafo acrescentado na edição inglesa, p. 137-138. 
NT-8 Parágrafo acrescentado na edição inglesa, p. 138-139. 
NT-9  Parágrafo acrescentado na edição inglesa, p. 139-140. 
NT-10 No original consta: algumas.
NT-11 As duas últimas frases são acréscimos da edição inglesa, p. 132.





ÍNDICE DOS NOMES CIENTÍFICOS

(* nomes sem referência na busca realizada; nomes atuais ou observação entre colchetes; 
nomes sem essas marcas aparentemente são válidos)

A
Acanthonotus owenii [Epimeria  

cornigera], 40
Acanthosoma [Macrobrachium?], 92
Achaeus, 80
Achtheres, 114, 119, 154, 155, 185
 A. percarum, 114
Allorchestes, 58, 105
Alpheus, 78, 84, 117, 150, 198
Amphilochus, 40, 105
Amphinomidae, 72
Amphipoda, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 

58, 69, 71, 73, 97, 101, 103, 105, 106, 
116, 120, 121, 128, 129, 132, 137, 138, 
154, 155, 180, 181, 182, 186, 191, 192, 
207, 361

Amphitoe, 40, 105
Anceus, 99
Anelasma squalicola, 159
Anilocra, 70
Apseudes, 161, 180
Arachnida, 144, 160
Aratus, 38, 179, 195
 A. pisonii, 61, 66, 212
Artemia, 115 
Asellus, 94
 A. aquaticus, 40, 203
Astacus, 132, 186
 A. fluviatilis, 197
Atylus, 40, 105
 A. carinatus, 40

B
Batea, 105, 284
Bodotria, 51, 104
Bopyridae, 98, 99, 100, 184, 363
Bopyrus, 99, 100, 120
Brachyscelus, 69, 101, 103, 106, 120, 125, 

129, 152, 208
 B. crusculum, 105 
Brachyura, 153 
Branchiopoda, 111, 184

C
Calanidae, 131
Caligus, 106, 281
Caprella, 101, 103, 105
 C. attenuata,* 74
 C. linearis, 74 
Caprellidae, 69 
Carcinus maenas, 82 
Caridina, 78
Cassidina, 98, 105
Cassidinae, 70
Cerapus, 102
Chalimus, 106, 281
Chondracanthus, 113
Chrysaora blossevillei, 152
Chthalamus, 117
Cirripedia, 13, 46, 72, 106, 111, 114-120, 

125, 128, 129, 131, 132, 156-158, 184, 
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185, 190, 197, 208
Cladocera, 101, 111, 115
Concholepas peruviana, 119
Copepoda, 46, 106, 112-114, 119, 131, 

132, 155, 181, 190
Corophium, 100, 105
 C. dentatum*, 100 
Corycaeidae, 131
Crangon, 78
Cryptoniscus, 99, 178, 184
 C. planarioides, 100, 120
Cryptophialus, 155
 C. minutus, 118
Cuma, 106
Cumacea, 104, 284 
Cyamidae, 69
Cyclograpsus, 55, 62, 79, 195
Cyclopidae, 113, 131
Cyclops, 112, 116
Cyclopsine, 116
Cymothoa, 100
Cymothoadiens [Cymothoidae], 99
Cypridina, 115, 131, 363
Cypris [gênero de Ostracoda], 104, 120, 131
Cyrtophium, 40, 105, 129
Cythere, 131

D 
Daphnia pulex, 101
Dercothoe, 102
Diastylidae, 46, 51, 104, 106, 115, 184
Dichelaspis darwinii [Octolasmis lowei], 158
Dichelaspis warwickii [Octolasmis 

warwicki], 157
Dulichia, 101, 105, 129

E
Edriophthalma, 13, 44, 45, 69, 71, 97, 106, 

115, 120, 129, 143, 154, 161, 180, 182, 
184, 190, 197-199, 207, 208

Entomostraca, 13, 111, 190, 197, 198, 208

Entoniscus, 99, 100, 184, 229, 252
E. cancrorum [Cancrion cancrorum], 

70, 99, 100
E. porcellanae, 70, 99, 100, 160, 283

Erichthus [gênero de Stomatopoda], 90
Eriphia gonagra, 38, 63, 182
Euphausia, 89, 90, 125, 151, 153, 208
Eurynome, 79
Evadne, 101

F
Filograna [Polychaeta], 138, 139

G
Gammarus, 105

G. ambulans, 101, 281
G. dugesii [Melita palmata], 57
G. puteanus,* 69 

Gecarcinus, 61, 77, 78, 132, 142, 186, 197
Gelasimus, 38, 51, 55, 64, 65, 66, 78, 179, 

181, 196
G. vocans [uma espécie de Uca], 64

Glaucothoe peronii [gênero de  
Paguridae], 92

Grapsoidae, 38, 61, 65, 66, 179, 191, 216
Grapsus, 62, 64, 195

H 
Hippa emerita, 78, 81
Hippolyte, 78, 85, 107, 150
Hyperia, 106
 H. galba, 105

H. latreillei [Hyperia galba], 105, 106
H. martinezii,* 102

Hypérines anormales et ordinaires 
[Hyperiidae], 73, 102

I
Idothea, 98
Insecta, 144, 145, 302
Isopoda, 43, 44, 45, 47, 69-71, 97-101, 104, 
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120, 128, 129, 132, 144, 161, 180, 182, 
186, 190, 191, 207, 363

K
Kepone, 100

L
Laemodipoda, 69
Lepas, 72, 115, 116, 157

L. anatifera, 72
L. australis, 120, 157
L. pectinata, 120

Lepidosiren [gênero de peixe], 119
Lepidosteus [gênero de peixe], 119
Lernaeodiscus porcellanae, 119, 120
Lernanthropus, 113
Lestrigonus, 102, 106
Leucifer [o nome válido é Lucifer] 90,  

131, 160
Leucosiidae, 161
Leucothoe, 40, 105
Ligia, 97, 98, 104, 105, 128, 152, 155, 182
Lupea diacantha [provavelmente 

Callinectes sapidus], 66, 158

M
Macrura, 43, 78, 116, 125, 149, 150, 153, 

161, 183, 197, 207, 208
Maia, 79, 80
Megalopa, 151
Melita, 13, 37, 39, 51, 56, 58, 105, 179, 181

M. anisochir [Dulichiella appendicu- 
lata], 38

M. exilii [Dulichiella appendiculata], 
38, 39, 57, 179

M. fresnelii [Dulichiella appendicu-
lata], 38-40, 179

M. insatiabilis,* 57
M. messalina,* 57, 181
M. palmata [o autor da espécie é 

Montagn, 1804], 39, 57, 179

M. setipes [Dulichiella appendicu- 
lata], 34

M. valida, 34 
Microdeutopus, 45, 105
Montagua, 105
Myriapoda, 144, 160
Mysis, 50, 81, 93, 94, 96, 101, 108, 129-132, 

152, 154, 155, 186, 196, 206

N
Náuplio, 43, 84, 85, 90, 97, 111, 112-116, 

131, 132, 149-152, 154-156, 159, 180, 
185, 199, 206, 208, 229, 241, 242, 253

Nebalia, 111
Niphargus, 69

O
Ocypoda, 38, 63-66, 78, 179, 182, 196

O. rhombea, 64
Ocypodidae, 38, 65, 179, 191, 216
Orchestia, 55, 102, 103, 105, 129, 184

O. darwinii, 55, 56, 61, 181
O. euchore, 281
O. gryphus*, 55
O. sylvicola, 55, 56
O. tahitensis,* 55
O. telluris, 55, 56
O. tucuratinga,* 103
O. tucurauna, 103

Orchestoidea, 105
Orthoptera, 142-145, 216
Ostracoda, 104, 115, 116, 120, 131, 184

P
Pagurus, 151, 153, 158, 159, 184
Palaemon, 78, 83, 84, 107, 125, 150,  

153, 198
Palaemon serratus, 45

Palinurus, 83, 125, 150, 153, 183, 208
Palinurus vulgaris [P. elephas], 158
Peltogaster, 118
 P. socialis, 118, 120
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Penaeus, 33, 45, 84, 111, 125, 131, 132, 
144, 150-154, 180, 183, 185, 190, 198, 
208, 229, 253
P. setiferus [Litopenaeus setiferus], 98

Persephone, 161
Philoscia, 98, 99, 105, 152
Phronima, 69, 125

P. sedentaria, 101
Phryxus, 100
Phyllopoda, 111, 115, 119, 132, 178,  

185, 206
Phyllosoma, 90, 183, 187
Pinnotheres, 80, 149
Podophthalma, 13, 77, 84, 106, 115, 120, 

125, 132, 143, 149, 154, 186, 190, 196-
198, 208

Polynoe [gênero de Polychaeta], 137
Polyphemus, 128
Polypterus [gênero de peixe], 119
Pontellidae, 131
Porcellana, 81, 151, 158, 185
 P. stellicola,* 81, 151 
Porcellionides, 98 
Praniza [Gnathia], 99 
Protella, 105
Protopterus [gênero de peixe], 119
Protula [gênero de Polychaeta], 138, 139
Pycnogonida, 120

R
Ranina, 38, 61, 179
Rhizocephala, 13, 111, 114-120, 129, 132, 

156-158, 208, 359, 360, 375
Rhizostoma cruciatum,* 83, 152, 183

S
Sacculina, 120, 157, 184, 197, 229, 252

Sacculina purpurea*, 115, 117, 118, 120
Scalpellum peronii*, 157
Sergestes, 92
Serpula [gênero de Polychaeta], 138-140

Sesarma, 38, 55, 62, 80, 179, 181, 195
Sicyonia carinata, 92
Sphaeroma, 105
Squilla, 71, 78, 90, 91, 149, 150, 197,  

229, 252

T
Talitrus, 102
Tanaidae, 71, 155, 161
Tanais, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 54, 61, 72, 

73, 74, 104, 105, 106, 138, 166, 175, 189, 
192, 200, 210, 211, 218
T. dubius [Leptochelia dubia], 44, 53, 

199, 200
T. dulongii, 44, 199, 207

Tetraclita porosa [deve ser T. floridiana ou 
T. stalactifera. T. porosa ocorre na Nova 
Zelândia], 114, 119

Trilobita, 119, 120, 187

X
Xantho, 80
Xiphosura, 11, 125, 126, 128, 129, 130, 

138, 141, 169, 170, 171, 217, 218

Z
Zoea, 44, 45, 71, 78-92, 111, 125, 132, 

142, 149-154, 160, 170, 180, 183, 186, 
187, 190, 197-199, 207, 208





Fritz Müller nos tempos de Rolofshagen, Alemanha, pouco antes 
de emigrar ao Brasil. Projeção de sombra de propriedade do Sr. 
Lamprecht (do livro de Alfred Möller, vol. 3, Fritz Müllers Leben, 
1920, p. 41).



ÍNDICE DOS AUTORES CITADOS

Este índice, com informações biográficas mínimas e úteis ao leitor, foi preparado pelos or-
ganizadores da obra e não constam dos originais de 1864 e 1869. Foram omitidas as muitas 
citações a Charles Darwin, quando relativas ao livro A origem das espécies. Partes em itálico 
compõem o nome verdadeiro, que o autor não utilizava ao assinar as publicações.

Agassiz, Jean Louis Rodolphe (1807-
1873), zoólogo e geólogo suíço, 
emigrou para os Estados Unidos da 
América em 1841 → 58, 106, 125-130, 
132, 133, 184, 185, 187, 208, 213, 216.

Bate, Charles Spence (1819-1889), den- 
tista e zoólogo inglês, especialista em 
crustáceos → 40, 45, 51, 69, 82, 105, 161, 
177, 181, 184.

Bell, Thomas (1792-1880), médico-cirur- 
gião e zoólogo inglês → 45, 80, 92.

Beneden, Pierre-Joseph van (1809-1894), 
zoólogo belga → 33, 44-46, 51, 77, 89, 
92, 106, 126, 180, 199, 207, 363.

Bleeker, Pieter (1819-1878), médico e 
zoólogo holandês → 73.

Bronn, Heinrich Georg (1800-1862), 
geólogo e paleontólogo alemão, tradu- 
tor do livro A origem das espécies, de 
Charles Darwin, que no início de 1861 
foi enviado por Max Schultze a Fritz 
Müller → 17, 34, 53, 54.

Burmeister, Karl Hermann Conrad 
(1807-1892), zoólogo alemão, emigrou 
para a Argentina em 1861 → 106, 169.

Claus, Carl Friedrich Wilhelm (1835-
1899), zoólogo alemão especializado 
em animais marinhos, especialmente 

crustáceos → 45, 51, 69, 83, 85, 89, 90, 
92, 104, 112, 114-116, 119, 121, 128, 
131, 155, 181, 183.

Coste, Jacques Marie Cyprien Victor 
[assina M. Coste = Monsieur Coste] 
(1807-1873), naturalista francês, pio- 
neiro da ostreicultura → 83, 183.

Couch, Jonathan (1789-1870) e Couch, 
Richard Quiller (1816-1863), pai e filho,  
médicos e naturalistas ingleses → 77,  
79, 183.

Cuvier, Jean Léopold Nicolas Frédéric 
[assina Georges Cuvier] (1769-1832), 
naturalista francês, fundador da paleo- 
ntologia → 130.

Dana, James Dwight (1813-1895), geó- 
logo, vulcanólogo e zoólogo norte-
americano → 40, 69, 73, 74, 106, 160.

Darwin, Charles Robert (1809-1882), 
naturalista inglês, autor de A origem 
das espécies → 112, 115, 120, 129, 177, 
178, 206, 211, 212, 224, 234.

Du Cane, Charles [assina Captain Du 
Cane, Captain Du Cane, R. N. = Capitão 
da Marinha Real, ou C. Du Cane] 
(1789-1850), Oficial da Marinha Real e 
naturalista → 78.
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Frey, Heinrich (1822-1890), entomólogo 
alemão → 74.

Goodsir, John (1814-1867), dentista e 
anatomista escocês → 106.

Gould, Augustus Addison (1805-1866), 
zoólogo norte-americano → 133, 187.

Gerstaecker, Carl Eduard Adolph (1828-
1895), zoólogo alemão → 144, 143, 189.

Joly, Nicolas (1812-1885), médico e 
zoólogo francês → 78.

Kinahan, John Robert (1828-1863), 
médico e naturalista irlandês → 79.

Krohn, August David (1803-1891), zoó- 
logo e embriologista russo de origem  
alemã → 116.

Kröyer, Henrik Nikolai (1799-1870), 
zoólogo dinamarquês → 73, 104, 106, 
107, 193.

La Valette St. Georg, Adolph von 
[Adolphus, Adolphe; também assina 
com o título de barão = Adolph Freiherr 
von La Valette St. Georg] (1831-1910), 
médico, zoólogo e anatomista alemão 
→ 69, 105.

Latreille, Pierre André (1762-1833), 
zoólogo francês e expressivo entomó- 
logo → 69, 90.

Leach, William Elford (1791-1936), 
zoólogo e biólogo marinho inglês →  
57, 97.

Leuckart, Karl Georg Friedrich Rudolf 
(1823-1898), zoólogo e parasitologista 
alemão → 74.

Leydig, Franz von (1821-1908), zoólogo 
e anatomista alemão → 51, 52, 78, 101, 
104, 105, 115, 128, 181.

Liebig, Justus (1803-1873), químico ale- 
mão, pioneiro da química orgânica → 71.

Lilljeborg, Wilhelm (1816-1908), zoólogo 
sueco → 120.

Martínez y Saez, Francisco de Paula 
(1835-1908), zoólogo espanhol → 102.

Mecznikow, Elias [Élie Metchnikoff, Ilya 
Ilyich Mechikov] (1845-1916), zoólogo 
russo e pioneiro da imunologia, 
descreveu a fagocitose (imunidade 
celular) em 1882 e dividiu com Paul 
Ehrlich o Prêmio Nobel de Medicina, 
em 1908 → 47, 111.

Meissner, Georg (1829-1905), anatomista 
e fisiologista alemão → 105.

Milne Edwards, Alphonse (1835-1900), 
zoólogo francês → 120, 131, 161.

Milne Edwards, Henri (1800-1885), 
zoólogo francês → 44, 61-64, 73, 74, 92, 
98, 99, 104, 106, 196, 207, 212, 263.

Müller, Johannes Peter (1801-1858), ana- 
tomista e fisiologista alemão, professor 
e orientador da tese doutoral de Fritz 
Müller → 20, 129.

Müller, Otto Friedrich [Otho, Othone, 
Frederik, Fridrich, Friderich, Fridericus, 
Friderico] (1730-1784), naturalista dina- 
marquês, pioneiro em estudos de micro-
organismos e autor da frase de abertura 
do Für Darwin → 20, 25, 81.

Nordmann, Alexander von (1803-1866), 
naturalista finlandês → 112.

Pagenstecher, Heinrich Alexander (1825-
1889), médico e zoólogo alemão → 101.

Philippi, Rodolfo Amando [Rudolph 
Amandus] (1808-1904), naturalista 
alemão, emigrou para o Chile em  
1851 → 158.

Powell [sem informações] → 118.
Rathke, Martin Heinrich (1793-1860), 

médico, anatomista e zoólogo alemão 
→ 77, 98.

Rumphius, Georg Eberhard [Georgius 
Everhardus Rumphius, Rumpf] (1627-
1702), botânico e explorador alemão  
→ 61, 66.

Savigny, Marie Jules César Lelorgne de 
(1777-1851), zoólogo francês → 39,  
40, 182.
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Schmidt, Eduard Oscar (1823-1886) 
zoólogo alemão → 116, 159.

Spinoza, Baruch (1632-1677), filósofo 
holandês, descendente de uma família 
portuguesa de origem judaica → 62.

Thompson, John Vaughan (1779-1847), 
médico militar e naturalista britânico, 
esclareceu a natureza larval da zoea em 
1828 → 78, 92.

Troschel, Franz Hermann (1810-1882), 
zoólogo alemão → 77, 92.

Vaughan Thompson, John – v. Thompson, 
John Vaughan → 78

Wagner, Rudolf Friedrich Johann Heinrich 
(1805-1864), anatomista e fisiologista 
alemão → 133.

Westwood, John Obadiah (1805-1893), 
entomólogo inglês → 40, 46, 77, 78, 182.

Zenker, Gustav Friedrich Wilhelm 
[Gustavus Fridericus Guilelmus 
Zenker] (1829-1899), zoólogo alemão 
especializado em Ostracoda → 104, 116.







Für Darwin. Reprodução da capa original da brochura, com 
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Redesenhada de exemplares das bibliotecas das Universidades de 
Leipzig e Hamburgo, respectivamente. Gentileza da Sra. Sölve Faja e 
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Resenhas do 
FÜR DARWIN, 1864 

 





FÜR DARWIN

Resenha de Charles Spence Bate
1864

BATE, C. S. Resenha de Für Darwin. The Record of Zoological 
Literature, London, v. 1, p. 261-270, 1864.

Em uma biografia intitulada “Für Darwin”, Dr. Fritz Müller discute 
a veracidade da teoria do Sr. Darwin sobre a “origem das espécies”, 
restringindo seu teste à classe dos Crustacea.

I. Para usar suas próprias palavras, “A maneira mais segura de provar 
a veracidade dos seus pontos de vista seria aplicá-los a um grupo particular 
de animais, entrando o mais fundo possível nos detalhes. Uma tentativa 
de construir uma árvore genealógica para as famílias de uma classe, ou os 
gêneros de uma grande família, ou as espécies de um rico gênero, e delinear 
o mais clara e compreensivelmente [p. 262] possível a sua origem comum, 
poderia dar um dos três resultados seguintes”:

“1.  Se incorretas, as proposições de Darwin conduziriam a con- 
clusões contraditórias e irreconciliáveis, que acumuladas de- 
monstrariam o erro com a precisão de uma prova matemática.

“2.  Que o experimento tivesse êxito de uma maneira mais extensa ou 
mais limitada, com a ajuda da doutrina de Darwin, seria possível 
demonstrar em que sucessão os vários grupos mais ou menos 
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extensos se separaram do tipo original e cada um dos outros, 
e em que sequência eles adquiriram as suas peculiaridades  
agora distintas.

 “Fosse possível obter uma dessas histórias genealógicas de 
qualquer grupo de animal, quanto mais completamente essa 
explicação incluísse as espécies conhecidas e quanto mais pro- 
fundamente investigasse as formas individuais, tanto mais evi- 
dente se faria a verdade e se daria prova convincente de que a 
teoria seria algo mais do que um sonho imaginário.

“3.  Certamente é possível e mesmo muito provável que, pelas di- 
ficuldades a serem vencidas, o experimento falhasse, sem decidir 
a questão. No entanto, se isso ocorrer, seria considerada uma 
evidência de valor real, pelo seu caráter independente e perfeito.”

Decidido a colocar o experimento à prova, ele se fixou à classe 
Crustacea como a mais provável de lhe proporcionar a máxima opor- 
tunidade – primeiro porque não existe outra classe animal em que 
a diferenciação é tão grande ou diversificada, avançando, como eles 
fazem, em um extremo da forma similar à planária da fêmea do parasita 
Cryptoniscus, ao dos decápodes macruros no outro; e segundo, porque as 
costas do Atlântico sul em Desterro lhe ofereceram uma abundância das 
mais variadas formas, proporcionando espécies de todos os grupos, exceto 
de Phyllopoda e Xyphosura.

Antes de tudo, uma perfeita familiaridade com o desenvolvimento 
de cada forma individual é essencial; e muito do que ultimamente se fez 
apenas fornece evidências de quão deficiente é o nosso conhecimento a esse 
respeito; pois as novas formas de muitas espécies, que foram encontradas na 
fase larval, são tantos argumentos a demonstrar a necessidade de um exame 
mais detalhado das primeiras fases de espécies ainda não investigadas.

II. No começo deste capítulo o Dr. Müller faz a seguinte observação, 
que parece merecer a consideração dos que estão inclinados a responder 
a esta importante teoria com os dados imperfeitos à mão, “Que a favor da 
teoria do Sr. Darwin pode-se dar o mesmo peso à ausência de contradição 
comprovada, quanto seus opositores aplicam contra ele pela comprovada 
ausência de formas intermediárias entre espécies conhecidas nos diferentes 
estratos da crosta terrestre”. [p. 263] Qualquer um que tenha tentado 
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acompanhar o desenvolvimento de um animal marinho desde sua condição 
larval tem consciência de como ele pode procurar por meses ou anos, e 
procurar em vão, por formas intermediárias na sua cadeia de crescimento, 
embora ele saiba que milhares estão nadando ao seu redor. Certamente 
ninguém atribuirá um peso muito grande a tal argumento.

Depois ele escreve sobre os crustáceos subterrestres e afirma que 
nenhum deles consegue viver muito tempo fora da água sem respirar ar.

Os crustáceos decápodes, que são mais ou menos habitantes da terra, 
pertencem a famílias muito diferentes, como Ranidae (Ranina), Eriphidae 
(Eriphia), Grapsoidae (Aratus, Sesarma), Ocypodidae (Gelasimus, Ocypoda) 
etc., e, em dependência de sua capacidade, em tempos mais remotos, devem 
ter escolhido viver na água ou não, deduzindo que aqueles que respiravam 
o ar não poderiam descender daqueles que viviam exclusivamente em água.

Depois ele examina a persistência relativa e importância do apêndice 
secundário nos crustáceos anfípodes, particularmente no gênero Melita, 
e sustenta que sua persistência rudimentar na larva e algumas vezes nos 
adultos em que dizem não ocorrer, e sua ausência em certas espécies que 
diversamente assimilam a forma desses gêneros nos quais ele está presente, 
são argumentos fortes a favor da ideia que as formas separadas provêm de 
um ancestral comum.

Ele tira conclusões semelhantes de uma nova espécie de Melita, na 
qual ambos os pares de gnatópodes de um lado têm uma pequena mão 
de construção costumeira, enquanto que no outro lado são desenvolvidos 
em pinças enormes.1 Ele sustenta que todas as espécies do gênero Melita, 
inclusive uma nova com as pinças grandes e que ele denominou M. exilii, 
não podem descender de um ancestral comum. Isto é, que todas as Melita 
com apêndice secundário na antena descenderam de um antepassado 
comum, o qual não é o antecessor de M. fresnelii, e todas as que têm o par 
de grandes gnatópodes descenderam de um ancestral comum que não é o 
antecessor de M. exilii, conforme mostrado no seguinte diagrama:

da estrutura da pinça:                          da presença ou ausência do flagelo secundário:

M. palmata etc.       M. exilii etc.              M. fresnelii   M. palmata etc.           M. exilii etc.                M. fresnelii 
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III. Depois ele nos conta que ao meditar na teoria de [p. 264] Darwin 
ele chegou à conclusão de que, como a forma que ele denomina náuplio 
é a primeira forma do desenvolvimento conhecida em um animal 
independente, os crustáceos primitivos devem ter passado por semelhante 
fase durante algum período de seu desenvolvimento; que foi a sua convicção 
em relação a esse assunto, quando viu no campo do seu microscópio um 
náuplio jovem, que o induziu a esboçar sua história e assim ele foi capaz de 
demonstrar a primeira forma larval do gênero Penaeus; e que foi este fato 
que fez pender a sua balança de juízo a favor da teoria de Darwin.

Ele argumenta que o número uniforme de somitos nos crustáceos 
Malacostraca e a invariável diferença da aparelhagem dos últimos sete 
somitos em relação aos demais são evidências de sua descendência de 
um antepassado comum. Ele pensa que um raciocínio similar pode ser 
firmado quanto à uniformidade dos Decapoda marinhos, passando pela 
condição larval de zoea, e afirma que Tanais entre os Isopoda possui muitas 
particularidades da fase de zoea, e por isso pode-se dizer que representa a 
zoea entre os Edriophthalma, particularmente no seu modo de respiração.

Nós certamente não percebemos a afinidade de Tanais com as larvas 
dos Decapoda pelo aparelho respiratório; ou melhor, parece-nos estar 
mais próxima aos Amphipoda, porque em Tanais os pleópodes se parecem 
muito com os mesmos apêndices dos Amphipoda, enquanto o processo 
respiratório se realiza através de sacos branquiais de forma similar aos dos 
Amphipoda, mas dos quais apenas um único par se vincula ao terceiro par 
de pereiópodes. O fato de a respiração se processar debaixo da carapaça 
ocorre apenas naqueles animais em que a carapaça cobre os apêndices do 
péreion, e tão somente nessa extensão, não além.

Também não reconhecemos a semelhança da cabeça de Tanais com 
a carapaça dos crustáceos decápodes, como afirmado por Dr. Müller e Prof. 
Van Beneden. Nos Decapoda a carapaça é indubitavelmente o resultado 
de um crescimento monstruoso do somito mandibular e sua consequente 
sobreposição a um maior ou menor número de somitos do péreion; mas 
em Tanais, como também nos Apseudes, o aspecto de uma carapaça é o 
resultado da união entre a cabeça e o primeiro somito do péreion.

IV. Dr. Müller discute a variação na forma do segundo par de 
gnatópodes, conforme exemplificada em duas variedades de Tanais, como 
também na espécie nova Orchestia darwinii, da qual ele dá um desenho. Ele 
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observa que, quando encontrados próximos da orla, a forma do segundo 
par de gnatópodes difere daquela encontrada em espécimes coletados 
terra adentro, onde vivem debaixo de folhas mofadas, na terra solta que 
o caranguejo-do-brejo (Gelasimus e Sesarma) joga por fora na entrada de 
sua toca. Ele também nota as quelas extremamente grandes dos Gelasimus, 
observando [p. 265] que esta característica é em geral uma peculiaridade de 
crustáceos machos. Ele afirma que outra peculiaridade dos Crustacea 
machos consiste no desenvolvimento mais abundante de apêndices 
membranosos filiformes no ramo primário do primeiro par de antenas, 
que foram denominados cílios auditivos pelo Sr. Spence Bate e que o Prof. 
Leydig e ele mesmo chamam de órgãos olfatórios. Essa diferença existe em 
tal magnitude nos Copepoda que o Prof. Claus faz dela uma característica 
sexual e pensa que esta diferença sexual é uma forte evidência de que 
sejam órgãos adaptados ao sentido do olfato. Se este for o caso, e como 
foi demonstrado por investigações anatômicas e experiências definitivas 
que o órgão da audição se localiza no par de antenas anteriores, deve- se 
concluir que os dois sentidos existem na mesma antena; e como, até onde a 
pesquisa nos permite falar, eles são supridos por um único par de nervos, 
deve-se necessariamente deduzir que os mesmos nervos devem conduzir 
tanto a sensação de cheiro como a de audição – uma conclusão que não é 
consistente com o nosso conhecimento atual.

O autor fala de duas espécies de Melita, M. messalina e M. insatiabilis, 
que vivem em grande abundância debaixo de pedras na orla marítima, em 
uma das quais a coxa do último par de pereiópodes se apresenta de uma 
maneira caracteristicamente curvada, que a diferencia da de fêmeas das 
outras espécies. Por isso, ele argumenta que, como tais diferenças existem 
em animais que de outras formas se assemelham mutuamente, “enquanto 
não estiver provado que esta espécie precisa deste arranjo em particular, 
ou que ele seria mais danoso do que útil a outras espécies, então devemos 
considerar a sua ocorrência nestes poucos Amphipoda não como atribuível 
a um planejamento sábio, mas a circunstâncias fortuitas que agiram em 
uma espécie de uma maneira diferente do que em outras”.

V. Dr. Müller então trata dos crustáceos que, mesmo aliados a formas 
marinhas por sua estrutura, são capazes não somente de viver fora da água, 
mas também debaixo de um sol escaldante de um verão tropical, e mostra 
que esses animais são dotados de dois órgãos respiratórios diferentes, um 
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para a água e outro para o ar. Depois de ficar por algum tempo fora da água, 
e toda a umidade da câmara branquial tiver exaurido (o que não ocorre até 
ter sido aerada repetidas vezes através da exposição sobre uma fina malha de 
pelos e reutilizada na câmara branquial), o animal levanta a porção posterior 
da carapaça e permite a entrada de ar para um canal que existe, em Eriphia 
gonagra, posterior ao último par de pereiópodes; em Grapsoides, acima destes; 
em Ocypoda, que é um gênero exclusivamente terrestre, entre o terceiro e o 
quarto pares. Essa variação na posição da abertura da câmara de ar está em 
acordo com sua concepção da veracidade da teoria do Sr. Darwin.

[p. 266] Não sabemos se o Dr. Müller examinou a estrutura interna 
desse aparelho respiratório; mas há pouco tempo, enquanto dissecando 
um exemplar de Ligia oceanica em conexão com o vindouro volume de 
“Isopoda” nos ‘British Edriophthalmous Crustacea’ (‘Crustáceos edrioftal- 
mos britânicos’), nós dissecamos algo, que quando colocado no campo 
do microscópio, parecia ser umsistema de tubos traqueais ou canais como 
os vistos em insetos. Tendo feito um desenho, pretendíamos retornar ao 
assunto em uma nova oportunidade, mas desde então o Dr. Westwood, 
nosso estimado colega de trabalho, chamou-nos a atenção para o fato de 
que no gênero Tylos, dos Oniscidae, dois ou quatro pares dos pleópodes 
anteriores são transformados em órgão respiratórios, sendo seu interior 
equipado com canais nos quais o ar atmosférico penetra através de orifícios 
análogos aos espiráculos dos insetos, cujo conhecimento devemos ao 
trabalho de Savigny no Egito.

Considerando a concordância existente entre os Ocypodida e os 
Grapsoida em todos os detalhes e órgãos, exceto na posição da entrada 
para a câmara respiratória, o Dr. Müller pensa que as escolas tradicionais 
dificilmente terão uma explicação para esse fato e devem se colocar no 
velho ponto de vista teológico, “tão fortemente desacreditado entre nós” (os 
seguidores de Darwin), a partir do qual a ocorrência de qualquer arranjo 
é considerada explicada se for possível comprovar sua conformidade 
mediante a necessidade do animal em possuí-la.

VI. Depois o Dr. Müller destaca a variação na forma e posição do 
coração nos crustáceos Edriophthalma, que nos Amphipoda está no 
péreion, e nos Isopoda (exceto em Tanais, onde está como nos Amphipoda) 
no pléon e disso tira conclusões favoráveis à doutrina de Darwin.
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VII. Então ele entra no desenvolvimento dos crustáceos decápodes 
e faz um relato completo no do gênero Penaeus, da forma náuplio ao 
animal perfeito, do qual no seu trabalho ele mostra uma figura sobre o 
desenvolvimento dos camarões, na página 281. Falando do desenvolvimento 
de Palinurus, ele nos conta a circunstância de o Prof. Claus ter apanhado 
do ovo um embrião com um corpo perfeitamente formado, faltando os 
apêndices do pléon e dos dois últimos somitos do péreion; que tinha um 
olho ímpar junto a um par de olhos próximos; que o primeiro par de antenas 
era simples e o segundo par estava equipado com um ramo secundário; 
e que os apêndices subsequentes eram longos e igualmente ramificados.  
E ele parece hesitar em aceitar as observações de Coste, que dos ovos desse 
mesmo crustáceo obteve larvas parecidas com Phyllosoma. O Dr. Müller 
parece não estar ciente de que essa mesma forma de larva foi primeiramente 
obtida de um ovo de Palinurus há tanto tempo, como 1857, pelo falecido 
R. Q. Couch, fato que a observação do Sr. Coste tendeu a comprovar; [p. 267] 

e nós acreditamos que se o Prof. Claus tivesse esperado até que o embrião 
que ele retirou do ovo completasse o seu período de vida no ovo, o mesmo 
ele encontraria; pois parece haver pouca incoerência no fato de que seu 
embrião seja o estágio imaturo de um exemplar similar ao que possuímos 
na forma Phyllosoma da larva de Palinurus.2

Ele também descreve a larva de um crustáceo Anomura (Rhizostoma 
cruciatum Less.) e destaca sua semelhança geral com a zoea dos camarões. 
De fato, a larva dos crustáceos anomuros é uma forma intermediária, que 
na cabeça se assemelha à zoea dos Brachiura e no pléon à dos Macrura; 
mas mesmo que essa condição seja preservada durante grande parte dos 
períodos de crescimento, a semelhança geral do jovem ermitão com os 
crustáceos Macrura é tão pouco considerável que ele foi tomado como tipo 
de um gênero pelo Prof. Milne-Edwards e descrito como tal sob o nome de  
Glaucothoë peronii (Ann. des Sc. Nat., março de 1830). Essa criatura con- 
sideravelmente pequena não somente tem os quatro pares anteriores de 
pleópodes como longos apêndices natatórios, mas tem a superfície dorsal 
do pléon protegida por placas crustáceas e igualmente tem o par posterior 
de pleópodes desenvolvidos equilateralmente, condições que ele perde 
todas ao adquirir os hábitos de sua raça, que é o de residir em uma concha 
de molusco. Eles então deixam de existir como livres natantes no mar, para 
descer ao fundo e prosseguir sua existência rastejando.
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Neste ponto não podemos deixar de notar as enormes alterações 
das condições normais de um caranguejo, que devem ocorrer no 
desenvolvimento progressivo de Hypoconcha sabulosa (Guérin-Menéville, 
Revue et Magasin de Zoologie, no 6, 1854) = Cancer sabulosus (Herbst, 
Naturgeschichte der Krabben, pl. 48. Figs. 2-3), cujo gênero, como Pagurus, 
habita a concha de um molusco, preferindo uma valva de uma concha 
bivalve, em vez de uma univalve em espiral. A consequência é que toda a 
superfície dorsal é tão coberta que nem os órgãos de visão, nem as antenas, 
poderiam ser de algum valor na sua posição usual, e são consequentemente 
invertidos e produzidos na face ventral.

VIII. Nesta seção o Dr. Müller discute o desenvolvimento dos 
crustáceos Edriophthalma e compara a afinidade e divergência das várias 
formas, particularmente da família dos parasitas Bopyridae, cujas fêmeas 
adultas divergem em grau tão acentuado que os Entoniscus e Cryptoniscus, 
exceto pela natureza de suas larvas, seriam confundidos com planárias  
ou anelídeos. 

Neste capítulo ele menciona e ilustra os primeiros dois gnatópo- 
des [p. 268] de uma nova espécie de Orchestia, O. tucuratinga, e alude dis- 
cretamente ao desenvolvimento dos Diastylidae, que foi inicialmente 
descrito pelo Sr. Spence Bate, e não, como ele afirma, pelo Prof. Kröyer. 

IX. Aqui Dr. Müller descreve o desenvolvimento dos Branchiopoda, 
Copepoda, Ostracoda, Cirripedia, Sacculina etc., ou aqueles crustáceos 
que têm a larva na forma de náuplio. Ele alude à grande semelhança no 
desenvolvimento dos Cirripedia e Sacculina, não somente na fase larval 
como também no estágio de pupa, a divergência se iniciando quando 
esses animais sem boca se fixam ao seu futuro local de permanência – um 
construindo com seu órgão cimentador uma base sobre a qual se fixa, o 
outro emitindo fibras profundas para dentro do animal sobre o qual se 
fixou. Agora existe uma grande diferença: o cirrípede deixa de ser agnata 
e estica sua pernas para obter comida; a Sacculina permanece sem boca e 
vegeta para um saco que se enche de ovos. Da mesma maneira ele fala da 
divisão precoce da gema no ovo etc.

X. Dr. Müller combate as opiniões de Agassiz e J. Müller, que, com 
outros, anunciaram que no desenvolvimento de um animal as mudanças 
na forma são proporcionais à variação da espécie em relação ao tipo da 
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família à qual esse animal pertence. Ele também contesta – e com sucesso, 
presumimos – a asserção de Agassiz de que o “egg-material of all animals 
is perfectly identical” (material do ovo de todos os animais é idêntico),3 
mostrando que em Crustacea o material do ovo apresenta referências 
excelentes para distinguir as espécies do mesmo gênero: em determinada 
Porcellana os ovos são verde-escuros, em uma segunda, vermelho-escuros 
cor de sangue, em uma terceira amarelo-dourados. Além do mais ele nega 
a verdade da afirmação de que “the organs of the body are formed in the 
order of their relative importance, the most essential always appearing the 
first” (“os órgãos do corpo são formados na ordem de sua importância 
relativa, aparecendo primeiro os mais essenciais”)4 – isto é, que o valor 
fisiológico e o sistemático não coincidem – ilustrando sua opinião com 
inúmeros exemplos de órgãos sem importância, aparecendo antes dos 
mais essenciais para a existência da vida animal, e chega à conclusão de 
que a classificação de um grupo de animais só pode ser natural quando 
seus gêneros são agrupados em conformidade com a “agreement with the 
succession of the organs in the development of the embryo” (“concordância 
com a sequência dos órgãos no desenvolvimento do embrião”), e que um 
sistema verdadeiro e natural dos Crustacea deve ser baseado nas seguintes 
mudanças sucessivas:

 ■ primeiro, as maneiras diferentes da divisão do vitelo;
 ■ segundo, o posicionamento do embrião;
 ■  [p. 269] terceiro, o número de apêndices encontrados no ovo; e sugere 

a tabela seguinte como base para uma classificação.

Classe CRUSTACEA 

Subclasse I. Holoschista

Divisão completa do vitelo. Sem cordão primitivo. Grupo com náuplio.
Ordem I. Ceratometopa. Náuplio com processos frontais. (Cirripedia; 

Sacculinidae)
Ordem II. Leiometopa. Náuplio sem processos frontais. (Copepoda, 

exceto Achtheres etc.; Phyllopoda, Penaeus)
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Subclasse II Hemischista

Divisão incompleta do vitelo

A. Nototropa – Embrião enrolado em sentido externo

Ordem III. Protura. Cauda formada primeiro. (Mysis)
Ordem IV. Saccomorpha. Pele larval vermiforme se forma primeiro. 

(Isopoda)

B. Gasterotropa – Embrião enrolado em sentido interno

Ordem V. Zoeogona. Apêndices incompletamente desenvolvidos no 
ovo. Grupo com zoea (maioria dos Podophthalma).

Ordem VI. Ametabola. Apêndices perfeitamente desenvolvidos no 
ovo (Astacus; Gecarcinus; Amphipoda, exceto Hyperia).

Admitimos que a necessidade de reconsiderar a classificação dos 
Crustacea se torna mais evidente a cada dia; mas há outros pontos na 
história dos animais que devem ser tomados em consideração e requerem 
mais elucidação, além do desenvolvimento embrionário, o qual, para dizer o 
mínimo, seria um dos aspectos de aceitação mais inconveniente, pois neces- 
sariamente excluirá a possibilidade de admitir crustáceos fósseis no sistema.

XI e XII. Ocupam-se com a discussão do suporte dado pela teoria do 
Sr. Darwin às inquietações de Fritz Müller e de outros pesquisadores sobre 
o desenvolvimento dos crustáceos; e ele chega à conclusão de que a grande 
variação entre as larvas de Crustacea, nas quais existe uma similaridade 
contínua entre partes de menor importância, é uma evidência presuntiva 
de que todos eles descendem de um ancestral original, não em uma linha 
direta de sucessão, mas cada um sob circunstâncias que lhe foram favoráveis.

Se as ideias do Dr. Müller estiverem baseadas na realidade, deve 
seguir como consequência necessária que o desenvolvimento das formas 
desaparecidas dos crustáceos, quão mais antigas sejam, afastou-se menos 
daquele do tipo primitivo do que os da fauna recente, e consequentemente 
deixavam o ovo com mais frequência na forma de náuplio, do que na de 
zoea ou na forma perfeita.

[p. 270] Se isso for verdade, a larva do trilobita deve ter deixado o ovo 
na forma de náuplio.
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As pesquisas de Barrande mostraram a existência de corpos 
diminutos, que ele e os paleontólogos geralmente acreditam terem 
sido larvas dos Trilobita. A grande lei que se manifesta em comum às 
formas de náuplio e zoea é que o desenvolvimento progressivo começa 
em ambas as extremidades do animal. Somente o pléon e céfalo estão 
presentes, com alguns de seus apêndices, antes da presença apreciável do 
péreion, que se desenvolve após a larva deixar o ovo. Nada encontramos 
no desenvolvimento da larva de Trilobita que seja incompatível com 
essa ideia. No seu estágio mais precoce, o jovem trilobita consiste em 
duas partes aproximadamente iguais: características incipientes do 
grande céfalo e os escudos caudais. Se (e pensamos não ser uma hipótese 
insustentável) esses pequenos corpos foram supridos de três pares de 
apêndices e um olho central, todos sendo meramente órgão decíduos, 
deveríamos ter um animal que essencialmente em nada diferiria do 
náuplio de um crustáceo recente.

Independentemente de todo o interesse que se pode dar aos 
argumentos do Dr. Müller, alguns dos quais os seus opositores podem não 
estar inclinados a aceitar, é uma obra que todo estudante de carcinologia 
deve estudar com interesse, embora a maioria dos fatos já tenha sido 
publicada em trabalhos do autor sobre camarões e outros crustáceos.

Notas do autor
1 Supomos que isso se refere não a ambos, mas somente ao segundo par.
2 A figura apresentada na Dublin Nat. Hist. Review é uma representação pobre do 
verdadeiro animal, que apenas remotamente se assemelha, e não representa a 
forma do gênero Phyllosoma.
3 Principles of zoology, parte I. “Fisiologia comparada.” Por Louis Agassiz e A. A. 
Gould. Terceira edição. Boston 1856. Não temos a edição americana para consulta, 
nem pudemos encontrar esta passagem como citada por Dr. Müller na versão 
inglesa de 1851; porém na p. 273, parágrafo 436, discorrendo sobre ovos ovarianos 
ou primitivos, o autor diz: “They are identical in all animals, being, in fact, merely little 
cells containing yelk substance, including other similar cells, namely the germinative 
vesicle and germinative dot”. (“Eles são idênticos em todos os animais, sendo, na 
verdade, apenas pequenas células com substância vitelínica, incluindo outras células 
similares, a saber, a vesícula germinativa e o disco germinativo”).
4 Loc. cit. p. 278.





FÜR DARWIN

Resenha de Karl E. A. Gerstaecker
1865

GERSTAECKER, K. Berichte über die wissenschaftlichen Leistungen 
im Gebiete der Entomologie währende der Jahre. [Resenha de Für 
Darwin] 1863-1864. 4. Crustaceen. Archiv für Naturgeschichte, 
Berlim, v. 31, n. 2, p. 604-607, 1865.

[p. 604] Entre os novos cientistas, cada vez mais numerosos, que à 
teoria de Darwin sobre a origem das espécies através da seleção natural 
ofereceram a palavra, evidentemente Fr. Müller com seu tratado espirituoso 
e substancial: “Para Darwin” (Leipzig, 1864, t. 8, 91 pág., com 67 gravuras) 
ocupa um lugar de destaque. Ao contrário da maioria dos autores  
que [p. 605] até agora se declararam adeptos dos pontos de vista elaborados 
pelo grande pesquisador e pensador inglês, Müller faz a tentativa de 
comprovar ou pelo menos dar um apoio importante a estes, através  
de uma série de observações na classe dos crustáceos. Como tal, as suas 
comunicações se dirigem àqueles que, por princípio, não se opõem à teoria 
de Darwin e que a descartam como especulação de filosofia natural. Mas 
também estes poderiam ser convencidos através das lindas descobertas 
de Müller, as quais o próprio autor define como resultado, como fruto da 
obra de Darwin, pois esta última, embora na opinião deles de configuração 
apenas teórica, não está privada de sucesso científico palpável. Como tal 
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certamente deve ser definido, no sentido mais elevado da palavra, quando 
em uma classe de animais como os crustáceos, em que ainda restam 
tantas dúvidas acerca das relações genéticas das formas a ela pertencentes, 
encontram solução justamente os pontos que aparentam ser de significado 
decisivo para o reconhecimento das relações internas da classe. Ao testar 
a teoria de Darwin nos crustáceos, repetidas vezes as investigações do 
autor conduziram a resultados desse tipo. Assim, por exemplo, a questão 
da origem comum dos Podophthalma e Edriophthalma, à qual apontava 
a segmentação corporal concordante, mas que em ambos a formação tão 
diversa dos órgãos respiratórios colocava dúvida se poderia ser resolvida 
através da comprovação de formas transitórias: e uma destas o autor 
encontrou no gênero Tanais, com olhos sésseis e forma corpórea de 
Isopoda, e com respiração do tipo da zoea mas que não está associada aos 
apêndices do abdome posterior, e sim a um apêndice do [p. 606] segundo 
par dos gnatópodes ao lado do cefalotórax. Outro abismo existia entre os 
Podophthalma e muitos Entomostraca, devido ao fato de que os primeiros 
deixam o ovo na forma de zoea e os últimos na forma de náuplios; caso 
se tivesse que fazer valer a ambos a circunstância de uma origem comum, 
seria necessário provar que a forma de náuplio, como a mais primitiva, não 
fosse totalmente estranha também aos Podophthalma. As investigações 
atuais denotavam ser pouco provável existir um ponto comum entre dois 
grupos evidentemente tão divergentes no seu desenvolvimento, mas pelas 
investigações de F. Müller foi encontrada uma forma de camarão do tipo 
Penaeus, que abandona o ovo em uma configuração naupliforme. O corpo 
sem divisão, o olho frontal ímpar e três pares de apêndices natatórios, 
dos quais os dois posteriores são bifurcados, permitem desconfiar, sem 
arbitrariedade, tratar-se de uma forma larvária de Copepoda ou Cirripedia. 
– Como, além dos exemplos aqui selecionados, na obra encontram-se 
ainda numerosos registros de outras observações sobre a história do 
desenvolvimento dos mais variados tipos de crustáceos, constitui-se 
uma das fontes mais importantes para o conhecimento da embriologia e 
morfologia dessa classe animal, e na parte especial desse relatório ainda 
encontraremos muitos motivos para realçar o mais importante do que 
ela oferece. Além do mais, na sua exposição o autor ainda inclui uma 
série de características biológicas e fisiológicas, para também com elas 
dar uma base real às ideias de Darwin. Assim, por exemplo, através 
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da comparação entre diversas formas de Brachiura e Anomura, que 
conseguem viver e respirar igualmente bem fora e dentro da água, ou nos 
quais a respiração aérea se tornou dominante, ele prova que a disposição  
[p. 607] dos órgãos respiratórios, na extensão em que estes são transmitidos, 
é totalmente diferente nas diversas famílias e se opõe diametralmente 
mesmo nos Ocypodidae e Grapsoidae, que são proximamente aparen- 
tados. Da mesma maneira como, nesse caso, a modificação do órgão e 
de sua função evidentemente deve ser derivada da mudança gradual do 
modo de vida, outros casos somente podem ser explicados pela teoria 
da seleção natural, isto é, através da manutenção de indivíduos que são 
os mais apropriados para a reprodução da espécie. Aqui se enquadram 
alguns dos exemplos apresentados pelo autor, nos grupos dos Amphipoda 
e Isopoda, em que para fêmeas da mesma espécie igualmente se associam 
dois tipos de machos de construção totalmente diversa, que não são 
intermediados por formas de transição.





POUR DARWIN

Resenha de Autor Anônimo
1865

Anônimo. Fritz Müller. Pour Darwin (Für Darwin, Leipzig, 1864). 
Bibliothèque Universelle et Revue Suisse. Archives des Sciences 
Physiques et Naturelles, Lausanne, v. 22, p. 154-163, 1865.NT-1 [traduzido 
para o inglês:NT-2 1865. The Darwinian hypothesis supported by 
observations on Crustacea. By Fritz Müller, of Desterro. The Annals 
and Magazine of Natural History, v. 15, p. 410-416, 1865].

[p. 154] Apesar de seu título, a obra do Sr. F. Müller não é uma discussão 
da teoria da origem das espécies. É inteiramente [p. 155] consagrada à 
exposição de observações minuciosas, mas ao autor os fatos observados 
parecem encontrar uma explicação relativamente simples na hipótese da 
transformação gradual das espécies, e ele achou poder publicá-las sob o 
título que o leitor encontra no começo deste extrato.

A teoria de Darwin quer que uma classificação natural, por exemplo, 
de um grupo de animais, seja ao mesmo tempo a árvore genealógica deste 
grupo. O Sr. Fritz Müller se esforçou para estabelecer essa classificação, 
e por consequência, essa árvore genealógica, para umgrupo notável 
pela multiplicidade das formas e ao mesmo tempo bem conhecido dele, 
o dos crustáceos. Uma vez construída essa árvore, ele deduziu de sua 
estrutura certas consequências necessárias. Pois ele procurou verificar 
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essas consequências na natureza. Elas não se verificando, seria um golpe 
fatal à teoria de Darwin; ao contrário, elas se verificando, seria, senão uma 
prova, ao menos uma forte presunção em favor da teoria. Até aqui, as 
consequências deduzidas pelo autor se verificam. A obra do Sr. Fritz Müller 
nos apresenta, portanto, um exemplo notável de conquistas importantes em 
história natural, obtidas por um método inteiramente dedutivo, ao inverso 
da maioria das descobertas da ciência, que são realizadas em seguida a um 
ensaio indutivo, por assim dizer.

Citemos brevemente algumas das deduções engenhosas do Sr. 
Müller, confirmadas mais tarde pela observação.

Os zoólogos distinguem várias famílias naturais dos caranguejos. As 
espécies de uma dessas famílias, espécies que nós designaremos por a, a’, 
a’’, a’’’ etc., têm certos caracteres em comum, e isto, na hipótese de Darwin, 
porque descendem de um ancestral comum A, que já apresentava esses 
caracteres. Do mesmo modo, as espécies b, b’, b’’, b’’’,... de uma segunda 
família, apresentam todos os caracteres da família porque se ligam a um 
ancestral comum B, e as espécies c, c’, c’’, c’’’, de uma terceira família, têm 
em comum certos caracteres provenientes de um ancestral C etc. Enfim, 
as espécies de [p. 156] todas as famílias apresentam os caracteres da ordem, 
comuns a todas, provenientes desta as forma A, B, C etc. descendiam de 
um mesmo tipo primitivo X. Em uma palavra, a árvore genealógica dos 
crustáceos seria a seguinte:

Agora, é de se notar que em cada uma dessas famílias encontram-
se, como exceção à vida normal dos caranguejos, certas espécies terrestres. 
É permitido supor a priori que essas espécies devem apresentar certas 
modificações do aparelho respiratório, permitindo-lhes respirar o ar na 
natureza. É possível imaginar uma multidão de disposições que possa 
conduzir a esse resultado, e se cada espécie terrestre renunciou por sua 
conta gradualmente à vida aquática, segundo todas as probabilidades, cada 
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uma delas apresentará uma modificação sui generis muito diferente das 
apresentadas pelos outros. Se a experiência provasse o contrário, que todas 
as espécies apresentam a mesma modificação do aparelho respiratório, a 
teoria de Darwin não poderia admitir que essas espécies pertenciam a várias 
famílias, espécies que nós podemos designar por at, bt, ct etc., descendendo 
diretamente de um tipo comum T que teria, já antes delas, adquirido essas 
condições orgânicas de respiração aérea. Mas então se vê que a teoria cairia 
em contradição com ela mesma. Porque, enquanto o estudo dos órgãos 
respiratórios obriga a descender at, bt, ct,... de T, o estudo dos caracteres 
distintivos das famílias destina a cada um desses tipos um ramo diferente, 
já que ele faz descender at de A, bt de B, ct de C etc.

Os detalhes da organização do aparelho respiratório nos caranguejos 
aéreos eram até agora desconhecidos. Por isso, era um bom campo de 
investigação aberto ao Sr. Müller. Se ele encontrasse nas [p. 157] espécies 
terrestres de diferentes famílias a mesma disposição permitindo a respiração 
aérea, a teoria de Darwin estaria irrevogavelmente condenada. Se, ao 
contrário, ele descobrisse todas as disposições diferentes e irredutíveis 
ao mesmo tipo, isso seria, se não uma prova absoluta, ao menos uma 
forte presunção em favor da teoria. Somente esta última alternativa se 
demonstrou correta, como nós veremos.

Em um Aratus que sobe nos ramos das rizóforas e em um Grapsus 
errante sobre os rochedos da Ilha de Santa Catarina, o ar se introduz  
na cavidade branquial por uma fenda situada acima do último par de  
pernas. Esses caranguejos abrem essa fenda respiratória levantando a extre- 
midade posterior de sua carapaça. Essa abertura se acha, por isso, na 
extremidade da cavidade branquial oposta àquela por onde a água entra e 
sai, porque a posição das aberturas de entrada e de saída da água é a mesma 
para todos os caranguejos.

Os gêneros Sesarma e Cyclograpsus, como os precedentes, pertencem 
à família dos grapsoides e incluem espécies que vivem em buracos no litoral. 
Essas espécies possuem a mesma fenda respiratória posterior; todavia, é 
difícil vê-la escancarada porque esses animais só raramente a abrem, e isso 
somente quando eles ficam muito tempo fora da água. Isso vem de uma 
disposição muito curiosa, que não existe nos precedentes e permite a esses 
animais respirar durante longo tempo o ar dissolvido na água que banha 
suas brânquias. Com efeito, a região pterigostomiana (próxima à boca), que 
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separa a abertura de entrada da abertura de saída da água, é, por assim 
dizer, reticulada e coberta de pequenos pelos curvos, já assinalados pelo 
Sr. Milne-Edwards. A água que sai pela abertura de expulsão se derrama, 
em um lance, sobre a rede de pelos, e se satura de ar, depois do que ela é 
conduzida por uma disposição especial à abertura de ingresso. Assim, a 
mesma quantidade de água pode sair da cavidade branquial e lá entrar, 
após se saturar de oxigênio, um grande número de vezes. Em ar úmido, 
essa [p. 158] circulação de água se pode manter por muito tempo. Uma vez 
evaporada a provisão da água, o caranguejo recorre à ajuda da abertura 
aérea posterior.

Os caranguejos arenícolas dos pés ágeis (Ocypoda) se tornaram tão 
alheios à vida aquática, que uma estadia de um dia na água do mar é 
suficiente para fazê-los perecer. Desde muito tempo notou-se que nesses 
animais o terceiro e o quarto pares de pernas são extremamente próximos 
entre si. As superfícies contíguas dessas pernas, isto é, a superfície 
posterior do terceiro par e a anterior do quarto par, são munidas de 
denso revestimento de pelos sobre as bordas. Admitiu-se que esses pelos 
tinham como efeito diminuir a fricção das superfícies, explicação que 
evidentemente repugna à mecânica. O Sr. Müller descobriu entre essas 
pernas tão próximas, em sua base, uma abertura conduzindo à cavidade 
respiratória. Esse arranjo existe em várias outras espécies da família, 
em particular em certos Gelasimus, em que uns habitam os manguezais 
pantanosos, outros vagueiam nas areias em pleno dia.

Poder-se-ia tentar dar uma explicação teleológica dessas diferenças 
na organização do aparelho respiratório e dizer que os Ocypoda, por 
exemplo, vivendo na areia, precisam de uma abertura respiratória mais pro-
tegida contra a introdução de corpos estranhos e por consequência mais  
escondida que nos grapsoides. Este raciocínio pode ser refutado por  
mais de uma razão. Basta recordar aqui, com o Sr. Müller, que um Gelasimus 
que vive longe das areias, em comum com vários grapsoides aéreos nas 
florestas dos manguezais, mesmo assim apresenta a abertura respiratória 
escondida entre a terceira e a quarta perna, como os ocipodídeos arenícolas, 
e não a fenda posterior dos grapsoides.

Tomemos um segundo exemplo entre as engenhosas pesquisas do 
Sr. Müller:

[p. 159] Os crustáceos nos apresentam modos diversos, bem distin- 
tos de desenvolvimento: o desenvolvimento dos Podophthalma, o dos  
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Edriophthalma (isópodes e anfípodes) e o dos Entomostraca com  
os cirrípedes.

Certos Podophthalma saem do ovo com sua forma definitiva. Este é o 
caso do lagostim fluvial (Astacus fluviatilis)NT-3 e de um Gecarcinus terrestre 
da Índia. Mas todos os Podophthalma marinhos pareciam apresentar 
formas larvárias. Assim, aqui se verifica a lei já evidente para os anelídeos, 
os turbelários e os moluscos, segundo a qual espécies terrestres ou fluviais 
são desprovidas de metamorfose, enquanto que as espécies marinhas 
afins a realizam. No entanto, os Podophthalma com larvas parecem se 
desenvolver seguindo um mesmo plano. Brachiura, Anomura, Macrura, 
incluindo provavelmente as tamburutacas (Squilla), apresentam no estado 
larval a forma de zoea. As zoeas são seres inteiramente desprovidos de 
tórax, ou seja, da região do corpo que, nos caranguejos e nos lagostins, 
ostenta os cinco pares de apêndices locomotores aos quais os decápodes 
devem o seu nome. Seu abdome, dividido em vários segmentos, e sua 
cauda são desprovidos de apêndices, e esta última é formada de uma só 
peça. Suas mandíbulas são desprovidas de palpos, como as dos insetos. 
Seus maxilípedes, dos quais ainda falta o terceiro par, ainda não passaram 
para a série dos órgãos bucais, mas se apresentam sob a forma de pernas 
natatórias bifurcadas. Existe sempre uma carapaça, cujas partes laterais são 
a sede da respiração. A água que serve a essa função forma uma corrente 
que passa sob a borda da carapaça, e que é produzida pelo movimento de 
um apêndice foliáceo ou em lingueta da segunda maxila. Todas essas larvas 
têm um par de grandes olhos compostos, geralmente capazes de se mover, e 
esta característica, juntamente com a carapaça que recobre a região anterior 
do corpo, as faz prontamente reconhecidas como jovens Podophthalma.

[p. 160] Totalmente diferentes das zoeas são as larvas dos Entomostraca 
e Cirripedia (incluindo Sacculina), conhecidas sob o nome de náuplios. 
Seu corpo oval é desprovido de qualquer traço de divisão ou segmentos, 
e ele possui um pequeno olho frontal ímpar e três pares de pernas 
natatórias, em que o primeiro par é simples e os outros dois são bifurcados.  
Os náuplios não apresentam sinal de carapaça, nem de olhos pares, nem  
de órgãos mastigadores.

Finalmente, os Edriophthalma nem apresentam fase de zoea, nem 
fase de náuplio.

O fato de que esses três grupos de crustáceos apresentam modos 
de desenvolvimento essencialmente diferentes é certamente digno de ser 
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notado. A teoria de Darwin, ao designar a todos os crustáceos um ancestral 
comum, pressupõe que o próprio ancestral apresentava esses diferentes mo- 
dos de desenvolvimento. Esta hipótese parece ser sem dúvida audaciosa. 
No entanto, hoje ela nada mais tem de inverossímil. Estava reservada 
ao Sr. Müller a sua demonstração, pela descoberta das espécies com 
desenvolvimento misto, apresentando os caracteres dos diferentes grupos.

Desse ponto de vista, a espécie mais notável é um macruro do 
gênero Penaeus, que sai do ovo não sob a forma de zoea, como os outros 
decápodes, mas sob a de um verdadeiro náuplio, similar ao náuplio 
de qualquer Entomostraca. Sob o tegumento dessa larva se prepara a 
fase seguinte, na forma de um pequeno crustáceo de corpo dividido em 
segmentos. No interior dos dois primeiros pares de pernas natatórias se 
formam dois pares de antenas, e no interior do último par aparecem fortes 
mandíbulas. Ademais, novos pares de extremidades nascem mais para trás. 
Dos tegumentos do náuplio sai então uma verdadeira zoea, que não se 
distingue das zoeas de Alpheus ou de Palaemon, exceto pela bifurcação de 
sua cauda, lembrando a cauda dos copépodes. Os olhos compostos que, é 
verdade, ainda faltam, não tardam a aparecer. Em seguida, essa fase de zoea 
dá lugar a uma fase que não se pode designar de outra maneira, senão sob o 
nome de fase de mísis, tão semelhante é o jovem [p. 161] Penaeus, nesse estado, 
a um verdadeiro Schizopoda. Finalmente uma última muda transforma essa 
pseudo-Mysis em um verdadeiro Penaeus. Esse desenvolvimento singular 
não é um fato isolado, porque o Sr. Müller pôde constatar fenômenos de 
metamorfoses sucessivas muito semelhantes em algumas espécies afins.

Vemos aqui, portanto, o desenvolvimento dos Entomostraca rela- 
cionado ao dos Podophthalma. A forma de náuplio é a mais simples da 
qual um crustáceo pode sair do ovo. A zoea é uma fase subsequente. 
Os Entomostraca nascem sob a forma de náuplio e atingem sua forma 
definitiva antes de chegar ao estágio de zoea. Os Podophthalma vivem um 
tempo relativamente mais longo no ovo, e é por isso que eles geralmente 
saem sob a forma de zoea sem passar pela fase de náuplio. No entanto, 
alguns, como os Penaeus, nascem em condição relativamente anterior e nos 
apresentam toda a série normal do desenvolvimento de um crustáceo, sem 
mascarar nenhuma fase.

Os Edriophthalma (anfípodes e isópodes) parecem diferir essencial- 
mente menos de outros crustáceos do que aparenta o seu desenvolvimento, 
muito diferente daquele dos Podophthalma e Entomostraca. A teoria de 
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Darwin conduz a admitir que seus ancestrais, como estes últimos, devem 
ter percorrido uma fase de náuplio ou ao menos de zoea, se bem que essas 
fases sejam estranhas às espécies atuais, das quais hoje conhecemos o 
desenvolvimento. O Sr. Müller também se encarregou de remover dessa 
hipótese a sua ousada improbabilidade. Ele acaba de descobrir que os 
isópodes do gênero Tanais ainda conservam os caracteres incontestáveis 
das zoeas. O Sr. Van Beneden já notou que Tanais dulongii, embora um 
verdadeiro isópode, possui uma carapaça como os decápodes. Essa 
observação levou o Sr. Müller ao estudo do gênero Tanais, e logo ele constatou 
que esses crustáceos, em vez das pernas abdominais respiratórias como os 
outros isópodes, apenas têm pés locomotores nos quais [p. 162] não penetra 
um glóbulo sanguíneo. Em contraste, a respiração está localizada nas partes 
laterais da carapaça, que para esse efeito se configuram exatamente como 
nas zoeas. A corrente de água necessária à respiração é mantida, como nas 
zoeas e nos decápodes adultos, por um ramo externo do segundo par de 
maxilas, ramo ausente em todos os outros Edriophthalma.

Os poucos exemplos que aqui citamos compõem apenas uma discreta 
parte do rico contingente de novas observações trazidas pelo Sr. Müller à 
história do desenvolvimento dos crustáceos. Mas parte dessa coleção nos 
obriga a uma restrição. Reenviamos por isso o leitor ao original, para exame 
do engenhoso ensaio do Sr. Fritz Müller, que condensou as numerosas 
diferenças observadas na evolução dos diversos crustáceos, a uma espécie 
de contração de uma parte do desenvolvimento. Essa contração, às vezes, 
foca em certas etapas, às vezes, em outras, que são, então, por assim dizer, 
obscurecidas. O Sr. Müller se levanta veementemente contra a pretendida 
lei fisiológica que atribui aos animais de um mesmo grupo uma semelhança 
tão maior que se os compare entre eles em uma época mais precoce de 
seu desenvolvimento. Não tem dificuldade para demonstrar que certos 
crustáceos, parentes uns dos outros, traíssem seu parentesco de uma maneira 
muito mais evidente no estado adulto do que no estado embrionário. Isso 
porque as primeiras fases do desenvolvimento são complemente veladas 
em alguns deles por um tipo de contração da evolução.

Para terminar este breve panorama, recolheremos na obra do Sr. 
Müller um fato dos mais curiosos, que é um novo tipo de dimorfismo 
em uma espécie do gênero Tanais (T. dubius? Kr.). Nessa espécie, cujos 
indivíduos vivem juntos em miríades, os machos jovens são muito 
semelhantes às fêmeas. Mas a última muda dá origem a duas formas [p. 163] 
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bem distintas de machos. Uns são munidos de enormes garras alongadas, 
muito móveis, e de antenas anteriores que portam até 12 ou mesmo 17 
cerdas olfativas, enquanto as antenas das fêmeas não trazem nenhuma. Os 
outros conservam as garras curtas e lentas muito semelhantes às das fêmeas; 
contudo, suas antenas possuem filamentos olfativos incomparavelmente 
mais numerosos que na primeira forma de machos.

O fato singular desse dimorfismo nos machos de Tanais dubius 
não parece ao Sr. Müller inexplicável na hipótese de Darwin. A seleção 
natural tenderia a favorecer as variedades nas quais os machos podiam 
mais facilmente assegurar a posse das fêmeas. Assim é que, por um lado, 
os machos equipados com garras fortes e móveis próprias para agarrar as 
fêmeas e, de outro lado, aqueles munidos de órgãos olfativos próprios para 
encontrar as fêmeas, somente eles triunfaram na batalha da vida. Qualquer 
opinião que tenhamos sobre o valor dessa explicação, o fato em si mesmo 
não oferece menos interesse.

Notas dos tradutores

NT-1 Traduzido do francês por Yasser Hassan Saleh.
NT-2 A tradução inglesa alterou o primeiro parágrafo e suprimiu o penúltimo.  
O primeiro parágrafo, introdutório, está assim: Sob o título de Für Darwin, Dr. F. 
Müller publicou uma série de observações meticulosas e pormenorizadas sobre 
certas formas de Crustacea, as quais, ele presume, fornecem um meio de testar 
a solidez da hipótese Darwiniana. Se os fatos por ele descritos realmente têm a 
influência que ele lhes atribui, pode-se ponderar; mas não há dúvida quanto 
ao valor e proveito vinculados às suas observações. O resumo que se segue, de 
algumas das mais importantes partes desse trabalho, provém do texto publicado 
na Bibliothèque Universelle, 1865, Bulletin Scientifique, p. 154.
NT-3 Acréscimo da tradução inglesa, p. 413.





Facts and arguments for Darwin. Fotografia da capa dura original 
em cor verde plena, com baixo-relevo nas bordas e lombada 
arredondada com inscrições em dourado; aproximadamente 20,1 x 
12,4 cm. Exemplar do acervo de L. R. Fontes.
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FOR DARWIN

Resenha de Scientific Opinion
1869

Anônimo. For Darwin. By Fritz Müller. With additions by the 
author. Translated from the German by W. S. Dallas, F. L. S., 
Assistant Secretary to the Geological Society of London. London: 
John Murray. Scientific Opinion, Londres, v. 1, p. 473-474, apr. 1869.

[p. 473] As doutrinas de Darwin sobre a evolução gradual das espécies 
pela lei da seleção natural estão tão consolidadas na mente dos naturalistas 
de opinião, que parece ser quase um despropósito acrescentar algo aos seus 
argumentos em favor ao que os Srs. Darwin e Wallace dilataram há muito 
tempo. Mas como a defesa em que se aventurou Herr Müller não é, como 
as afirmações dos opositores de Darwin, uma mera fileira de sentenças sem 
motivo e sem concisão, mas é tão somente o argumento de fatos naturais, 
nós pensamos que o Sr. Dallas – a quem temos o prazer de, mais uma vez, ver 
entre nós – prestou um grande serviço à causa da honestidade e da verdade 
ao introduzi-la aos leitores ingleses. Isto não apenas porque o trabalho, em 
sua vestimenta alemã, era desconhecido da grande maioria dos biólogos 
ingleses, mas porque mostra que somos capazes de apreciar a mão de obra 
dos savants (estudiosos, expertos) do continente, que tão bem esposaram 
a teoria darwiniana, enquanto muitos dos nossos próprios conterrâneos 
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de maior saber a rejeitaram como ridícula. Quando recordamos que esse 
ensaio do Sr. Müller foi escrito quase seis anos atrás, e quando apreciamos a 
fartura de argumentação lá revelada, somos levados a refletir sobre quanto 
ainda resta a ser dito, por estudantes meticulosos da embriologia, sobre a 
“adequação” (“fitness”) da lei de seleção natural aos fatos da natureza.

Certamente nada – nem mesmo o último magnífico trabalho do Sr. 
Darwin – poderia ser mais convincente sobre a extrema inabilidade dos 
ensinamentos da velha escola, quanto a explicar a relação entre as espécies 
e a admirável aplicabilidade da ideia de Darwin, do que esse tratado sobre 
a embriologia dos crustáceos, o qual Herr Müller publicou em 1863 e 
agora, pela primeira vez, é consignado aos naturalistas ingleses. Mas como 
é que vamos tentar revisá-lo? Como a última chef d’ouvre (obra-prima) de 
Darwin, sua força reside no entesouramento – a acumulação – de fato após 
fato em conformidade com a lei da seleção natural, e por ela explicável, 
e completamente ininteligível sob qualquer outra suposição racional. 
Por isso, tanto quanto o nosso espaço permite o exame, não podemos 
oferecer uma noção adequada da importância da produção de Fritz Müller. 
Certamente a própria ausência das numerosas e excelentes ilustrações que 
estão intercaladas com o texto tornariam os nossos comentários impossíveis 
de serem compreendidos; assim, pouco mais podemos fazer do que dar um 
esboço grosseiro daquilo que o autor tenta trazer perante seus leitores.

Herr Müller, depois de ter lido o primeiro tratado da Origin of species, 
do Sr. Darwin, foi absorvido pela ideia de colocar à prova a lei da seleção 
natural; e ele imaginou que um dos melhores métodos para isso realizar 
plena e justamente seria aplicá-la a “some particular group of animals” 
(“algum grupo específico de animais”). Ele ponderou que ao tentar essa 
aplicação ele encontraria, caso os conceitos de Darwin fossem falsos, 
contradições em cada passo; e caso eles fossem verdadeiros, ele recairia em 
muitas explicações de fatos previamente inexplicáveis. Com essa ideia ele 
iniciou o estudo dos Crustacea (todos, exceto os Phyllopoda e Xiphosura), a 
partir da eclosão do ovo, através das diferentes fases de suas metamorfoses, 
e assim ele expôs as complexas afinidades dos jovens, ou formas de náuplios, 
até as fases adultas. Ele demonstrou que essas afinidades não podem ser 
decifradas com base em conceitos antigos, e provou que a teoria darwiniana 
é a chave para uma série de fenômenos que, sem ela, meramente compõem 
um caos enigmático, ininteligível e sem significado, até onde eles podem 
ser compreendidos pelo cérebro pensante. O autor, na seguinte passagem, 
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explica, melhor do que nossas palavras podem transmitir, a extensão de 
suas investigações e o grande resultado geral deles extraído: – 

“Considerações sobre a história do desenvolvimento dos Crustacea 
haviam-me levado à conclusão de que se os Crustacea superiores e 
inferiores fossem de qualquer maneira deriváveis de um antepassado 
comum, os primeiros também deviam outrora ter passado por condições 
naupliformes. Logo depois eu descobri (Archiv für Naturgeschichte, 1860, i, 
p. 8) larvas naupliformes de camarões, e devo admitir que essa descoberta 
fez-me inclinar pela primeira vez e decididamente em favor de Darwin. 
O número semelhante de segmentos presente nos caranguejos e Macrura, 
Amphipoda e Isopoda, nos quais os últimos sete segmentos são sempre 
diferentes dos precedentes nos apêndices com [p. 474] os quais eles são 
equipados, somente poderia ser considerado como herança dos mesmos 
ancestrais. E se na atualidade a maioria dos caranguejos e dos Macrura, e 
realmente dos Crustacea com olhos pedunculados em geral, passam por 
fases zoeiformes de desenvolvimento, e o mesmo modo de transformação 
fosse aplicado aos seus ancestrais, o mesmo também deveria se aplicar, se 
não aos ancestrais imediatos dos Amphipoda e Isopoda, pelo menos aos 
antepassados comuns a estes e aos crustáceos com olhos pedunculados. 
Qualquer hipótese como esta era, entretanto, muito arriscada, pois sequer 
um único fato devidamente relacionado aos Edriophthalma poderia ser 
invocado em seu apoio, já que a estrutura desse grupo muito coerente 
parecia ser quase inconciliável com muitas particularidades da zoea. Assim, 
a meu ver, há muito este aspecto constituía uma das principais dificuldades 
na aplicação das ideias darwinianas aos Crustacea; e eu dificilmente ousaria 
esperar que ainda pudesse encontrar entre os Amphipoda ou Isopoda os 
resquícios dessa passagem através da zoea, e assim obter uma prova positiva 
da exatidão desta conclusão. Neste ponto a afirmação de Van Beneden, 
de que um isópode quelífero (Tanais dulongii), segundo Milne-Edwards 
incluído na mesma família que o vulgar Asellus aquaticus, possui uma 
carapaça tal como os Decapoda, direcionou minha atenção a esses animais, 
e um exame minucioso comprovou que esses isópodes preservaram, mais 
fielmente do que qualquer outro Crustacea adulto, muitas das principais 
características das zoeas, especialmente seu modo de respiração”.

Seria injusto ao nosso autor se conduzíssemos o leitor a crer que ele se 
limitou a relatar apenas aspectos gerais dos resultados obtidos. Longe disso, 
ele avança minuciosamente no exame dos aspectos estruturais e fisiológicos 
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dos Crustacea, e prova amplamente a sua causa. Nos capítulos intitulados 
como se seguem, a matéria completa está lúcida e meticulosamente exposta: 
– “Particularidades sexuais e dimorfismo”, “Respiração nos caranguejos 
terrestres”, “Estrutura do coração em Edriophthalma”, “História do 
desenvolvimento de Podophthalma”, “História do desenvolvimento de 
Edriophthalma”, “História do desenvolvimento de Entomostraca, Cirripedia 
e Rhizocephala”, “Sobre os princípios de classificação”, “sobre o progresso 
da evolução”, “Progresso da evolução em Crustacea”.

A parte mais magistral e filosófica do trabalho que temos diante 
de nós é a que trata dos princípios que nos devem guiar na classificação 
dos animais. É uma crítica áspera, mas justa às opiniões de Agassiz e 
alguns outros discípulos da velha escola. Referindo-se ao emaranhado 
confuso que a história do desenvolvimento nos apresenta, sem a solução 
darwinista, Herr Müller exprime a esperança de que um olhar mais 
astuto do que o dele fosse capaz, com Agassiz, de decifrar “o plano 
traçado desde o início pelo Criador”, o qual deve ter aqui escrito, 
como dito em um provérbio em português, “reto em linhas tortas”. Ele, 
entretanto, pensa ser impossível falar de um plano geral ou modo típico 
de desenvolvimento dos Crustacea; quando, por exemplo, encontramos 
entre um grupo, o dos Macrura, que o lagostim fluvial sai do ovo em 
sua forma permanente; a lagosta com pernas esquizópodes; o Palaemon 
como zoea, da mesma maneira que os caranguejos; e Penaeus, como os 
cirrípedes, na forma de náuplio; e ainda quando na mesma subordem 
Macrura, mais uma vez Palinurus, Mysis e Euphausia apresentam 
diferentes formas jovens; “quando novos membros às vezes brotam 
como rudimentos livres na superfície ventral, e às vezes se formam 
debaixo do tegumento, que passa liso sobre eles, e ambos os modos 
de desenvolvimento se encontram em diferentes membros do mesmo 
animal e no mesmo par de membros em animais diversos; – quando 
nos Podophthalma os membros do tórax e do abdome aparecem às 
vezes simultaneamente, ou por vezes os primeiros, por vezes os últimos 
aparecem primeiro; e quando mais, em cada um dos dois grupos os 
membros ora aparecem todos juntos, ora um após o outro; quando 
entre as Hyperina uma simples perna se torna uma quela em Phronyma, 
e uma quela em simples perna em Brachyscelus;” o autor conclui que o 
reconhecimento de um plano típico é impossível.
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Esse livro de Herr Müller é pequeno, mas contém uma enorme 
quantidade de provas muito valiosas, dispostas de uma maneira ponderada 
e estimulante, em forte apoio em favor das ideias do Sr. Darwin e contra 
a velha escola de “criacionistas”. Aqui e ali a expressão de cepticismo é 
transportada a um grau que é dificilmente harmonioso com bom gosto e 
tranquilidade; mas quando refletimos sobre o volume do insulto que tem 
sido proferido por críticos do Sr. Darwin, nós podemos fazer algumas 
concessões a alguém cujo trabalho cuidadoso e demorado, em um ramo 
difícil da pesquisa, despertou sua honesta indignação contra a escola de 
farfalhadores e sofistas que se recusam a raciocinar sobre a experiência dos 
outros, e que nenhuma experiência de si próprios apresentam, com a qual 
possam alimentar uma hipótese cujo alicerce mais seguro é a tradição.





FACTS AND ARGUMENTS FOR DARWIN

Resenha de The Athenaeum
1869

Anônimo. Facts and arguments for Darwin. By Fritz Müller. With 
additions by the author. Translated from the German by W. S. 
Dallas, F. L. S., Assistant Secretary to the Geological Society of 
London. London: John Murray. The Athenaeum, London, n. 2161,  
p. 431, mar. 1869.NT-1

O objetivo do autor é “simplesmente indicar alguns fatos favoráveis 
a essa (de Darwin) teoria, coletados no mesmo solo sul-americano no qual, 
como Darwin conta, a ideia primeiramente lhe ocorreu para dedicar sua 
atenção à origem das espécies – este mistério dos mistérios”. O autor segue: 
“É somente pelo acúmulo de material novo e de valor que a controvérsia 
será gradualmente levada a um estágio de decisão final; e no presente isso 
parece ser mais importante do que uma análise repetida do que já temos 
diante de nós. Além do mais, não seria justo deixar o próprio Darwin 
se defender em primeira instância dos ataques de seus oponentes à sua 
esplendida estrutura, que ele construiu com mão de mestre”.

O valor real dos fatos aqui aportados, para o seu pretenso propósito, 
somente pode ser avaliado por um especialista nos Crustacea, aos quais, na 
maior proporção, Müller restringe sua discussão. Por isso devemos recorrer 
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de Fritz Müller a um perito em carcinologia, como Milne-Edwards,  
antes de podermos anunciar se os fatos alegados falam fortemente a favor 
da teoria de Darwin. Mesmo que muitos naturalistas não especializados 
tenham um conhecimento razoável da morfologia dos crustáceos, muito 
poucos já estudaram a embriologia destes; e este é o especial favorito do 
Dr. Müller. No entanto, afora o darwinismo, esse pequeno tratado contém 
fatos importantes sobre a história evolutiva de vários crustáceos e deve ser 
bem-vindo aos que têm interesse nesse ramo de pesquisa.

É nas suas observações sobre o desenvolvimento progressivo 
dos crustáceos que o autor se sente mais à vontade; e aqui ele corrobora 
as pesquisas especiais do Sr. Darwin em áreas de interesse específicas.  
O Dr. Müller conclui com a esperança expressa de que tenha tido sucesso 
em uma coisa, a saber, “em convencer leitores sem preconceitos de que a 
teoria de Darwin fornece a chave da compreensibilidade para a história do 
desenvolvimento dos crustáceos, assim como a tantos outros fatos que não 
seriam explicáveis sem ela”. Deve-se admitir que isto seja uma conclusão 
muito grande a ser extraída de comparativamente poucos fatos. Mas, como 
previamente mencionado, somente especialistas no desenvolvimento de 
crustáceos podem por à prova o Dr. Müller, e ele mesmo confessa que “os 
mais profundos conhecedores do reino animal estão entre os opositores  
de Darwin”.

Provavelmente ocorrerá a alguns leitores que pelo menos alguns dos 
fatos mencionados podem ser citados para outros propósitos que o do livro. 
Pegue por exemplo as provisões extraordinárias com que esse “caranguejo 
charmoso e ativo, Aratus pisonii,” está dotado, como é detalhado por Müller, 
e também outro caranguejo da mesma família. Deixe qualquer leitor sem 
preconceito dizer desses fatos se não o impressionam com a convicção de 
uma disposição especial, e de a elevada improbabilidade de tal resultado 
derivar da evolução do desenvolvimento. Todo leitor inteligente pode 
formar sua própria opinião com relação ao significado de tais fatos.

O autor cede duas ou três vezes a sarcasmos que certamente não 
são “argumentos a favor de Darwin”. Nenhum autor científico deveria 
se permitir dizer, como faz o Dr. Müller, “Assim como há em todo país 
cristão uma moral de catecismo, que todo mundo tem nos lábios, mas 
ninguém se considera comprometido a seguir, ou espera que seja seguida 
por qualquer um,” etc. É de se recear que o código moral do Dr. Müller 
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seja mais crustaciano do que cristão. Nem se faz valer o seu argumento 
o dizer que “para ler esta obra notável nós precisamos dos óculos da fé, 
que raramente servem em olhos acostumados ao microscópio”. É bastante 
óbvio que os óculos da fé não servem aos olhos do Dr. Müller; mas ele não 
deveria esquecer que eles couberam e ainda cabem nos olhos de alguns dos 
mais eminentes microscopistas. Aguçar esta chacota contra Agassiz não é a 
melhor forma de ajudar a Darwin.

Nota dos tradutores

NT-1 O autor é John Leifchild, segundo David A. West (2003. Fritz Müller. A natu- 
ralist in Brazil. Pocahontas Press, Blacksburg, p. 313).





FACTS AND ARGUMENTS FOR DARWIN

Resenha de John Lubbock 
1869

LUBBOCK, J. Facts and arguments for Darwin. By Fritz Müller. 
Translated by W. S. Dallas, F.L.S. Illustrated. London, Murray. The 
Academy, London, v. 1, p. 14-15, out. 1869.

[p. 14] Fritz Müller é bem conhecido não somente como observador 
excelente e naturalista sensato, mas também como convicto da teoria da 
seleção natural. Nessa pequena obra, que foi bem traduzida pelo Sr. Dallas,  
não se dignando a continuar na defensiva, o autor leva a luta ao território ini- 
migo e remete certos fatos, que enquanto não oferecem dificuldade ao dar- 
winiano, parecem-lhe totalmente inexplicáveis pelas teorias convencionais.

Como exemplo, podemos tomar o fato de que mesmo os crustáceos 
sendo, na globalidade, de hábitos perfeitamente aquáticos e equipados para 
a respiração aquática, existem algumas espécies que vivem no ar e nas quais 
o modo de respiração está consideravelmente modificado.

Essas espécies pertencem a famílias muito diferentes, e como 
“sem dúvida a separação dessas famílias deve ser atribuída a um período 
anterior ao hábito de deixar a água, exibido por alguns de seus membros”, 
os provimentos de que se equipam para a respiração aérea não podem ter 
sido herdados de um ancestral comum, o que provavelmente foi o caso 
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dos adaptados para a respiração aquática. Dessa maneira, Müller explica 
as notáveis diferenças no modo através do qual a respiração se efetua nos 
crustáceos que vivem no ar. Ele coloca ênfase especial em dois casos, que 
ocorrem nos Grapsoidae e Ocypodidae, duas famílias de caranguejos de 
parentesco próximo e que na sua essência são aquáticas, mas que possuem 
alguns membros aerícolas. Essas espécies aerícolas diferem completamente 
na sua maneira de respirar, enquanto concordam “em todas as condições 
essenciais da sua construção”, e ele pergunta por que – se o mesmo plano 
de construção é seguido em todo o resto, nos órgãos dos sentidos, na 
articulação dos apêndices, em cada trabécula e tufo de cerdas, e em todos os 
dispositivos para a respiração aquática – subitamente aparece essa grande 
diferença na maneira de assegurar o devido suprimento de ar.

Ele também chama a atenção para a existência de dimorfismo entre 
os machos de determinadas espécies, e comenta que “para os naturalistas 
da velha escola isto parece ser meramente um fato curioso. Para aqueles 
que consideram o plano da criação como uma concepção livre [melhor 
‘arbitrária’] de um [p. 15] intelecto onipotente, [...] parecerá ser um mero 
capricho do Criador”; uma explicação que ele considera completa- 
mente insatisfatória.

Depois o Sr. Müller discute com algum pormenor a história do 
desenvolvimento dos Crustacea, que ele sustenta não ser explicável pela 
teoria convencional, enquanto está totalmente em conformidade com a da 
seleção natural.

O capítulo sobre evolução é particularmente interessante e chega a 
conclusões em muitos aspectos semelhantes às por mim indicadas em meu 
estudo sobre o desenvolvimento de Chloeon (Transactions of the Linnean 
Society, 1863-1865). No caso dos insetos ele realmente não se explica de 
maneira muito clara, pois, enquanto em um lugar ele diz que “existiram, eu 
acredito, insetos perfeitos antes das larvas e pupas”; em outro ele manifesta 
a opinião de que “os insetos mais antigos provavelmente se assemelhavam 
mais às larvas ápteras dos Orthoptera”; sem aparentemente notar a con- 
tradição entre essas duas afirmações.

É extraordinário que Agassiz, quando menciona que “on peut regarder 
comme un fait générale, de nature a être établi de plus en plus solidement, à 
mesure que les recherches embrasseront un plus vaste terrain, que les phases 
du dévélopement embryogénique correspondent, chez touts les animaux 
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vivants, à l’ordre de succession des êtres qui furent leurs représentents aux 
époques géologiques écoules” (Revue de Cours scientifiques, 1868, pág. 820; 
“podemos aceitar como um fato geral, de natureza a ser estabelecida de 
forma cada vez mais sólida, na medida em que as pesquisas englobarem um 
campo mais vasto, que em todos os animais as fases do desenvolvimento 
embrionário correspondem à ordem de sucessão dos seres que foram seus 
representantes, em épocas geológicas passadas”), parece não enxergar quão 
forte é este argumento em apoio às ideias do Sr. Darwin. Müller apresenta 
várias ilustrações em apoio à generalização.

Não devemos, no entanto, ser conduzidos a uma discussão sobre 
essa ampla e interessante matéria, mas cordialmente recomendamos o livro 
do Dr. Müller a todos os amantes da Biologia filosófica.







Estátua de Fritz Müller em Blumenau/SC. Bronze sobre pedestal 
de pedra, com a inscrição: Fritz Müller, 1822-1897, "Príncipe dos 
Observadores" no conceito de Darwin e sábio decifrador da natureza no 
Brasil, XIX-V-MCMXXIX. Aparentemente, é a única estátua de corpo 
inteiro de um cientista, em praça pública no Brasil. Inaugurada em 
19/5/1929, com discurso do diretor do Museu Nacional, Dr. Edgar 
Roquette Pinto, que foi publicado sob o título Glória sem rumor. Foto 
de L. R. Fontes, 3/9/2016.



NECROLÓGIOS  
DE FRITZ MÜLLER 

 





FRITZ MÜLLER

Necrológio de Hermann von Ihering 
1898

IHERING, H. Fritz Müller. Necrológio. Revista do Museu Paulista, 
São Paulo, v. 3, p. 17-29, 1898.

[p. 17] A 21 de maio de 1897 faleceu em Blumenau, Estado de Santa 
Catarina, o célebre naturalista Fritz Müller, o mais notável entre os 
naturalistas que no Brasil se têm dedicado à exploração científica do 
país e que, emigrando em 1852 para o Brasil, gastou 45 anos de trabalho 
incansável, mas cheio de sucesso, no estudo da natureza desta sua nova 
pátria. Ele, a quem Darwin denominou “príncipe dos observadores” e a 
quem Haeckel chamava “herói da ciência”, deixou uma lacuna que não 
se poderá preencher na vida científica do Brasil. Esta Revista cumpre um 
dever dedicando o presente artigo ao eminente sábio, por cuja morte o 
autor destas linhas perdeu um venerado amigo e colega, com quem por 
mais de 15 anos esteve em relações íntimas.

Não faltam publicações referentes à vida e aos trabalhos de Müller, e 
indico abaixo as que pude consultar e aproveitar.

1) Wetecamp, W., 1891. Fritz Müller. Die Natur 13, Halle, p. 149.
2) Möller, A., 1894. Aus St. Catharina, Brasilien. 

Naturwissenschaftliche Wochenschrift 9 (37, 51); 1895, 10 (22).
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3) 1893. Três naturalistas (Fritz Müller, von Ihering, Goeldi). Jornal 
do Commercio, Rio de Janeiro.

4) Haeckel, E., 1897. Fritz Müller. Ein Nachruf. Jenaische Zeitschrift 
für Naturwissenschaft 31: 156-173.

5)  [p. 18] Carus Sterne (Dr. E. Krause), 1897. Erinnerungen an 
Fritz Müller. Sonntags-Beilage no 22 zur Wossischen Zeitung, 
30/5/1897.

6) 1898. Fritz Müller. Anales de la Sociedad Cientifica Argentina 45: 
5-13. [Traduzido da Nature 56, no 1458, 1897].

7) Ludwig in Gratz, von H., 1897. Fritz Müller als Botaniker. 
Biologisches Central-Blatt.

Infelizmente os numerosos artigos publicados por Müller estão 
espalhados em periódicos brasileiros, alemães e ingleses, de modo que 
parte deles não conheço, embora referentes à zoologia do Brasil. Não é, 
entretanto, o fim deste artigo dar uma biografia completa: ocupar-me-
ei apenas da vida e do trabalho científico de Müller nos seus traços mais 
importantes e característicos. Parece que uma biografia completa será 
publicada por um seu parente, Dr. A. Möller.

Fritz Müller descende de uma família de pastores evangélicos 
da Turíngia. O pai, grande amigo da natureza, era pároco em Windis-
chholzhausen, distrito de Erfurt, quando a 31 de março de 1822 lhe nasceu 
o filho Johann Friedrich Theodor Müller.

Os dois irmãos de Fritz Müller também se dedicavam ao estudo das 
ciências naturais. Hermann Müller, que faleceu em 1883, se tornou notável 
por importantes investigações referentes à teoria das flores; e Wilhelm 
Müller vive como professor de Zoologia em Greifswald, tendo passado 
algum tempo com o seu irmão em Blumenau e feito ali novas e interessantes 
observações sobre a metamorfose das borboletas.

Frederico Müller frequentou primeiro a escola primária de Mühlberg, 
aproveitando-se das lições de excelente mestre, o reitor Tänzer; depois foi 
ensinado pelo próprio pai e preparado por ele em grego, latim, francês e 
matemática, até chegar ao ponto de ser admitido à terceira classe do ginásio 
de Erfurt. Concluídos os estudos no ginásio, dedicou-se primeiro à farmácia 
em Naumburg; após, desde o ano de 1840, à matemática e às ciências 
naturais em Berlim e em Greifswald. Como Haeckel, foi discípulo de João 
Müller. Tendo prestado o [p. 19] exame de instrução secundária, cumpriu no 
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ginásio de Erfurt o ano de provação, imposto por lei, aos candidatos ao 
magistério superior. Mas o jovem sábio sentiu vontade de ver o mundo, 
de amplificar e aprofundar pela própria observação os conhecimentos que 
possuía da natureza, o que, todavia, não pôde conseguir com os meios 
que tinha à disposição. Müller soube tirar-se desse embaraço; deixando 
de lado, temporariamente, o magistério, estudou medicina em Greifswald, 
esperando ter assim no futuro ocasião para fazer, como médico empregado 
num navio, viagens científicas ao redor do mundo.

Como para muitos, assim para ele também o ano de 1848 foi fatal. 
Tendo-se comprometido nas lutas políticas, viu-se, em 1852, forçado a 
emigrar para o Brasil. Estabeleceu-se como lavrador em Blumenau para 
conseguir ali por trabalho penoso, tirando à terra suas riquezas, uma 
nova existência. “Eu próprio”, diz ele num trabalho sobre a fecundação do 
Philodendron publicado no Kosmos, “cortei muitos alqueires de mata virgem, 
eu próprio despedacei os cimos das árvores cortadas.” Poucos anos depois 
assumiu o cargo de professor de ciências naturais no Liceu de Florianópolis, 
ocupando-se ao mesmo tempo circunstanciadamente em estudar a fauna 
marinha, principalmente o desenvolvimento dos crustáceos.

No ano de 1859 saiu à luz a grande obra de Darwin sobre a origem 
das espécies e Müller conheceu depressa a importância poderosa que 
tinham para as ciências naturais as ideias apresentadas por aquele sábio.

Em 1864 ele próprio publicou um ensaio pequeno, mas importante, 
intitulado “Pró Darwin”, que teve grande influência no desenvolvimento 
da nova doutrina. No princípio desse ensaio, diz ele: “Depois de ter lido o 
livro de Darwin sobre a origem das espécies, julguei que um dos métodos, 
e talvez o mais seguro, de examinar a exatidão das ideias contidas nesse 
livro consistia na tentativa [p. 20] de aplicá-las, o mais circunstanciadamente 
possível, a um grupo especial de animais”.

A não se malograr pelas dificuldades contrárias à tentativa feita 
“para estabelecer uma genealogia das famílias de uma classe ou dos gêneros 
de uma família bastante grande ou das espécies do mesmo gênero”, assim 
como “para desenhar quadros os mais claros e circunstanciados possíveis 
dos progenitores comuns dos diversos grupos mais ou menos extensos”, 
ou teve de provar que “os princípios de Darwin, quando aplicados, faziam 
resultar consequências entre si incompatíveis e que demonstravam por 
conseguinte que esses princípios careciam de fundamento ou esta tentativa 
pôde, em maior ou menor extensão, sair bem, tendo assim como resultado 
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a mais convincente demonstração de ser bem fundada a teoria de Darwin e 
mais do que um sonho engenhoso”.

Para pôr em execução essa experiência, teve Müller, naturalmente, de 
estudar de novo a classe dos crustáceos, à qual já dedicara tanto trabalho; 
pois essa classe, por causa da grande variedade de formas, parecia prometer, 
mais do que qualquer outra, um bom sucesso.

A princípio temera Müller que seu trabalho fosse inútil; a realização 
dessa experiência, porém, tornou-se a cada passo menos duvidosa; cada 
dia forneceu novos fatos favoráveis à nova doutrina. Assim conseguiu 
Müller demonstrar de modo satisfatório que era preciso derivar todos  
os crustáceos, os superiores assim como os ínfimos, de formas primi- 
tivas comuns.

Não tentamos, o que seria demais, analisar aqui, nem mesmo em 
poucas palavras, o trabalho de Müller; restringimo-nos a citar com as 
mesmas palavras do autor, algumas das teses gerais mais importantes sobre 
a chamada “Transformação das espécies” – teses essas que das observações 
de Müller resultam para a doutrina da evolução.

“Os descendentes chegam a um novo destino ou aberrando cedo 
ou tarde quando já estão em caminho de tomarem a forma dos pais ou 
percorrendo este caminho [p. 21] sem aberrarem, mas continuando depois 
seu desenvolvimento em vez de pararem.”

No último caso “os descendentes também percorreram todo o 
desenvolvimento dos ascendentes” e nesses limites “o desenvolvimento da 
espécie realizar-se-á de acordo com o desenvolvimento dos indivíduos”. 
Essa “escritura biogenética apaga-se pouco a pouco, tomando a evolução, 
desde o ovo até ao animal perfeito, um caminho cada vez mais direto; e 
muitas vezes é perturbada pela luta pela existência que as larvas natatórias 
têm de sustentar”. Por conseguinte, a história do estado primitivo de uma 
espécie achar-se-á tanto mais completamente incluída na história de sua 
evolução, quanto mais longa é a serie dos estados de juventude que percorre, 
e será tanto mais fiel, “quanto menos do modo de vida dos adultos se afasta 
o modo de vida dos novos”. Essas são as teses que mais tarde chegaram ao 
conhecimento geral sob o nome de “Lei biogenética principal”, formulada 
por Haeckel nestes termos: “O desenvolvimento embrionário do indivíduo 
é uma breve e rápida repetição do desenvolvimento da espécie e que é 
dominada pelas leis da adaptação e da hereditariedade”.
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Foi assim que Fr. Müller, convencido da exatidão da teoria de Darwin 
e apoiado nessa doutrina, tirou conclusões do maior alcance possível, 
examinando depois se essas conclusões eram confirmadas pela natureza. 
O ensaio de Müller teve grande sucesso na Alemanha, onde contribuiu 
consideravelmente para a divulgação da doutrina de Darwin. O próprio 
Darwin sentiu-se encantado por esse ensaio de que fez publicar, em 1869, 
uma edição inglesa.

Tendo sido, em 1865, admitidos os jesuítas no Liceu de Florianópolis, 
era natural que ali não houvesse mais lugar para um homem das opiniões 
filosóficas de Müller. Este se retirou por isso como naturalista da província 
de Santa Catarina para seu sítio situado no Itajahy, começando então 
um período de estudos mais [p. 22] ardentes, principalmente na esfera das 
investigações biológicas. O seu talento de observador, que era eminente, 
habilitou-o nas esferas mais diferentes da ciência biológica a fornecer 
material inapreciável e grande número de ideias importantes. Na esfera 
das adaptações recíprocas entre as flores e os insetos, que era o domínio 
principal dos estudos de seu irmão Germano, na esfera da simbiose, isto 
é, do fenômeno de viverem em comum organismos diferentes, na esfera 
do que se chama “mimicry”, isto é, do fenômeno de serem certos animais 
abrigados pela semelhança com outros seres viventes ou coisas mortas, nas 
esferas da seleção natural, da hereditariedade etc. – em toda a parte vemo-
lo pôr-se na primeira fileira dos observadores.

Desde que mandara o ensaio acima mencionado a Darwin, esteve 
Frederico Müller com esse sábio em viva e contínua correspondência até 
a morte do grande inglês. As provas dessa correspondência dadas pelo 
doutor Krause no seu livro intitulado Carlos Darwin e suas relações com 
a Alemanha mostram quanto os dois sábios se incitaram mutuamente a 
proceder a investigações sempre novas.

Com seu irmão Germano também esteve Müller em viva corres- 
pondência. Na sua biografia de Germano Müller, diz Krause: “Os dois 
irmãos comunicaram um ao outro, circunstanciadamente, todas as suas 
observações e Germano publicou muitas coisas que só a ele participara o 
irmão Frederico. Havia entre eles as mesmas relações que houvera entre os 
irmãos Grimm, seguindo cada um deles os trabalhos do outro com todo o 
interesse e perfeita compreensão. Completavam-se assim reciprocamente”.

Os trabalhos de Frederico Müller estão, infelizmente, muito 
dispersos. Darwin pediu-lhe numa carta que publicasse um livro com as 
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suas copiosas e interessantes observações espalhadas, em grande número, 
nos periódicos da Alemanha, da Inglaterra e do Brasil.

[p. 23] Julgando-o de interesse para o leitor, aceitei em seguida parte do 
artigo mencionado de A. Möller, que nele se refere às impressões que teve 
por ocasião da visita que fez a Müller.

“Blumenau, a colônia alemã situada numa das margens do rio 
Itajahy no estado brasileiro de Santa Catarina, tem-se tornado um lugar 
relativamente bem conhecido entre os sábios da Alemanha, principalmente 
entre os que se interessam pelas ciências naturais, especialmente pela 
Biologia, pois é a segunda pátria do grande biologista Fritz Müller, o qual, 
há quarenta anos, emigrou para ali. É por ele e pelos seus trabalhos que o 
pequeno e remoto lugar situado na mata virgem se tem tornado conhecido 
por toda a terra, em todos os lugares onde trabalham os botânicos e os 
zoólogos. Sobre a pessoa de Fritz Müller muitas vezes chegaram notícias à 
Europa; aumenta a cada passo o grupo daqueles que saúdam com prazer 
e interesse cada uma dessas notícias, é cada vez maior o número dos que 
o conhecem pelos seus trabalhos ou que por cartas entraram com ele em 
relações. No dia 31 de março de 1891, dia dos seus setenta anos, o pequeno 
vapor, subindo o Itajahy, levou-lhe felicitações de todas as cinco partes do 
mundo e dois álbuns suntuosamente ornados, um dos naturalistas do Brasil 
e outro que os da Alemanha, principalmente os botânicos, lhe enviaram 
com seus retratos e assinaturas, dando um testemunho muito significativo 
das considerações gerais de que gozava Müller na sua pátria, e também da 
gratidão com que muitos sábios se sentem para com ele obrigados. Jamais 
um naturalista verdadeiramente aplicado se dirigiu a Müller pedindo-
lhe informações ou materiais para estudos das matas de Blumenau sem 
que tivesse obtido o que era possível conseguir. Sem reserva comunicava 
Müller suas observações e experiências, não temendo nenhum trabalho, 
nenhuma caminhada, nem mesmo a mais molesta, cada vez que se tratava 
de procurar material apropriado para este ou aquele trabalho, contanto 
que estivesse convencido [p. 24] de que se tratava de sérias investigações 
científicas. Quase excessivamente gostava Müller de fazer desaparecer sua 
pessoa por detrás dos resultados do seu trabalho. Enquanto viveu seu irmão 
Germano Müller em Lippstadt, enquanto viveu Darwin, costumava ele 
depositar os melhores resultados das suas observações em cartas dirigidas 
a esses dois sábios, contentando-se perfeitamente com a alegria de ver as 
observações que por cartas comunicara utilizadas em publicações feitas 
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por outros. A observação era o seu trabalho mais querido e ele a exercia 
diariamente julgando suficiente comunicar seus resultados aos poucos que 
sabia conhecedores e entregues ao estudo do assunto de que se tratava. 
Jamais gostara de fazer trabalhos literários extensos e que o impedissem 
de observar e nunca lhe veio a ideia de publicar os resultados da sua 
investigação para tirar daí proventos pessoais.

Além do ensaio intitulado ‘Pró Darwin’ não existe livro algum de 
Fritz Müller publicado separadamente e, contudo, haverá poucos sábios, 
talvez nenhum, que dispusesse de um material mais rico e mais digno 
de ser publicado do que o de Müller, o qual, vivendo na abundância 
das riquezas tropicais, por tantos anos, dia a dia trabalhava com uma 
constância sempre incansável e um entusiasmo sempre novo. Ele gostava 
de publicar em periódicos, resumido em poucas páginas o resultado de 
observações penosas e por anos inteiros continuados, achando-se assim 
no Kosmos, nas Notícias Entomológicas e em outros periódicos zoológicos, 
nas Relações da Sociedade Botânica Alemã e em muitos outros lugares da 
literatura, numerosos ensaios compostos por Müller, nos quais em poucas 
páginas comunica a essência de extensas séries de investigações. As notícias 
coligidas pouco a pouco para tal trabalho ocupam muitas vezes um espaço 
vinte vezes maior do que a mesma publicação.

Mas foi por causa do seu conteúdo resumido e rico que as breves 
publicações de Müller se tornavam notáveis entre os naturalistas e, apesar 
de breves, incitavam muito [p. 25] mais leitores do que livros extensos teriam 
podido conseguir.

Blumenau, o lugar onde foram ganhos tantos resultados preciosos 
para as ciências naturais, chamava a si a atenção de grupos cada vez mais 
extensos, sendo natural que em muitos despertasse o desejo de conhecer 
pessoalmente aquele lugar. Desde que os meios aperfeiçoados dos nossos 
dias facilitaram as viagens, um número relativamente considerável de 
naturalistas foi para Blumenau a fim de entregar-se ali a estudos científicos.

Por mais espaçoso que seja o jardim de Fritz Müller, o espaço 
reservado na casa para o trabalho científico é muito pequeno e modesto. 
Um crítico disse que o tamanho e a opulência dos laboratórios estavam 
muitas vezes em proporção inversa à importância dos trabalhos que neles 
se fizeram. Dessas palavras lembrava-me todas as vezes que via o pequeno 
gabinete de Blumenau, donde tantas ideias férteis saíram para todo o mundo. 
O quartinho tem apenas três metros quadrados. Ao lado da janela está uma 
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simples mesa coberta dos utensílios mais necessários para o trabalho, entre 
os quais se acha um velho microscópio de Hartnack.NT-1 Encontram-se 
também no pequeno gabinete uma estante muito simples para livros, uma 
cama e um lavatório e ao lado da única cadeira muito usada apenas há lugar 
para uma segunda. Não há coleções. Não creio que em toda a terra haja 
um sábio mais digno desse nome que se satisfaça com um aparelho mais 
modesto. Mas todos os zoólogos e botânicos sabem quantos resultados 
científicos foram conseguidos com esse pequeno aparelho. Se se realizar 
um dia o sonho de uma estação científica no Brasil meridional, o retrato 
do gabinete de Fritz Müller merece ser ali colocado para sempre, a fim de 
incitar ainda outros a trabalharem incansavelmente também com meios 
pequenos. Na estação que sonhamos seria possível conseguir resultados 
extraordinários com despesas relativamente pequenas, pois o laboratório 
poderoso e rico em que Müller também [p. 26] trabalhava, a própria natureza, 
ali é tão soberbo e oferece ocasião para trabalhar tão favorável como em 
poucos lugares de todo o mundo.”

Os últimos anos de vida foram para Müller cheios de desgosto.  
A perda de uma filha predileta que lhe servira de ajudante e fizera também 
boas observações, uma enchente extraordinária que lhe causou grandes 
estragos e lhe arruinou a biblioteca, os acontecimentos durante a Revolta 
de 1895, quando foi preso pelos rebeldes, a morte de sua mulher, tudo o 
comoveu tirando-lhe parte de sua energia e de seu amor ao estudo. Juntou-
se a isso o procedimento do governo que lhe tirou em 1890 o seu emprego 
de naturalista viajante do Museu Nacional e os 200$ rs. mensais que lhe 
garantiam a existência, deixando-o em condições penosas. Em vista desse 
acontecimento, muito notado e criticado na Europa, foram oferecidos 
meios a Müller por seus amigos na Alemanha e na Inglaterra; ele, porém, 
negou-se a aceitá-los.

O trabalho científico de Fritz Müller pode ser dividido em duas 
épocas: a dos estudos exclusivamente zoológicos e especialmente dedicados 
à fauna marinha de Desterro ou Florianópolis e a dos estudos biológicos e 
darwinianos. A primeira época finda com a retirada de Müller do Desterro 
em 1867.

A sua primeira publicação, a sua dissertação inaugural, versava sobre 
as sanguessugas de Berlim. Sobre vermes do Brasil publicou um artigo 
referente aos anélides do mar e outro sobre vermes terrestres, isto é, planárias. 
Numerosos estudos referem-se aos crustáceos e à sua metamorfose; outros, 
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aos briozoos, medusas, pólipos, etc. do Oceano Atlântico na zona da Ilha 
de Santa Catarina. Descobriu ali uma actínia que vive como parasita sobre 
medusas e que denominou Philomedusa, nome que entrou na sinonímia, 
tendo prioridade o de Halcampa Gosse. Foi ele o primeiro a observar as 
larvas dos braquiópodes e dos crustáceos singulares do gênero Squilla  
(a “tamarutaca”). Deram excelentes resultados os seus estudos [p. 27] sobre os 
crustáceos parasitas e degenerados dos gêneros Entoniscus e Sacculina, os 
quais ele reuniu com os gêneros aliados à família Rhizocephalidae. Esses 
crustáceos parecem antes vermes parasitários e só a larva, que nada no 
mar, oferece as provas certas para a posição sistemática do animal. Foram 
especialmente essas pesquisas e as deduções delas derivadas no interesse 
do darwinismo que, como já expusemos, formaram entre os colegas a 
fama de Müller. Outro grupo de crustáceos para cujo conhecimento assaz 
contribuiu foi o dos cirripédios da família Balanidae, à qual pertencem as 
cracas que cobrem nas nossas costas os rochedos e se apresentam como 
conchas pelo aspecto externo. Uma das observações mais sensacionais de 
Müller, a descoberta de uma larva náuplio do camarão do gênero Penaeus, 
não foi confirmada ainda.

Os trabalhos do segundo período da vida científica de Müller referem-
se à entomologia e à botânica, tendo sido notado que ele, geralmente 
afamado como entomólogo, não publicasse coisa alguma a respeito durante 
os primeiros trinta anos de sua carreira literária ou antes de completar os 
seus 50 anos. Em 1873 iniciou uma série de artigos referentes aos termitidos 
ou cupim. Muito o preocupou o assunto do mimetismo, modificando ele a 
teoria de Bates. Referiu-se especialmente às borboletas que pela sua forma 
e colorido se assemelham a outras, provando que as espécies imitadas, 
por serem pelos pássaros desprezadas pelo seu mau gosto, gozam de 
propriedades protetoras que faltam às espécies que as imitam e aparecem 
em menor número. Num ensaio, explicando a modificação sucessiva do 
colorido, foi menos feliz por falta de familiaridade com a grande série de 
espécies aliadas, tendo sido nesse sentido completada a sua obra pelo Dr. 
Dixey. Estudando o assunto, Müller prestou especial atenção aos odores 
exalados por borboletas e aos pincéis de seda que representam o órgão 
dessa produção.

Menciono entre o grande número dos seus trabalhos o [p. 28] que 
trata dos organismos que vivem na água e se conservam entre as folhas 
das bromeliáceas, especialmente dos caraguatás parasitas encontrados nas 
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árvores; e o que se ocupa do dimorfismo entre os insetos, especialmente as 
moscas. Há um mosquito que possui duas qualidades de fêmeas, uma com 
olhos grandes e que suga o mel, a outra com olhos pequenos e que sorve o 
sangue. Muito tempo dedicou Müller ao estudo da fecundação das frutas 
das figueiras do mato e do papel que nesse sentido cabe a pequenos insetos 
da ordem dos himenópteros, com a determinação e descrição dos quais G. 
Mayr, em Viena, muito tempo teve que trabalhar.

Outra série de estudos que por muito tempo ocupou a atenção de 
Müller versa sobre a metamorfose e as elegantes casas larvais dos tricópteros, 
das mariposas, que passam a maior parte da vida em estado larval na água.

A obra de Müller em botânica referiu-se com preferência à fecun- 
dação das flores, incluindo grande número de observações sobre heterostilia, 
hibridação e autoesterilidade. É notável, por exemplo, a observação referente 
às espécies de Eichhornia, fam. Pontederiidae, conhecidas vulgarmente 
como aguapé, e nas quais ao lado de exemplares com estilete comprido há 
outros com estilete curto.

São notáveis as observações referentes à fecundação das orquídeas. 
Numa série completa, Müller pôde examinar a autoesterilidade, isto é, 
que o pólen de uma flor não é capaz de fecundar os óvulos da mesma flor 
ou planta. Houve espécies nas quais a flor mostrou-se estéril para o seu 
pólen, mas não para o de outras flores da mesma planta e outras nas quais 
a fecundação era obtida somente por cruzamento com outros exemplares 
da mesma ou até de outra espécie afim. Houve também, nessa série de 
experiências, espécies nas quais o pólen exerceu efeito destrutivo sobre o 
estigma da mesma flor.

Os últimos anos de sua laboriosa vida foram quase exclusivamente 
dedicados ao estudo das bromeliáceas.

[p. 29] Contesta-se que a obra de Fritz Müller, sobre a teoria da 
seleção natural, tenha conseguido o seu fim. Creio que não existem mais 
naturalistas notáveis que duvidem da descendência natural das espécies, 
mas aumenta dia a dia o número daqueles que não consideram com Darwin, 
Fritz Müller e Haeckel a “luta pela existência”, a teoria da seleção natural 
como a causa da transformação das espécies, mas a variabilidade devida 
a origens inerentes à organização do organismo. Se nesse sentido o futuro 
não confirmar as convicções de Fritz Müller, sem dúvida e sempre ao nome 
dele ficarão ligadas inumeráveis e importantes observações. Se hoje em 
questões científicas referentes à Biologia a natureza do Brasil é muitas vezes 
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mencionada, ocupando não raramente lugar saliente, isso é devido quase 
exclusivamente a Fritz Müller. Os naturalistas que vivem e trabalham no 
Brasil perderam com ele o seu prestimoso, prodigioso e célebre mentor, o 
mais eminente biologista que até hoje tem vivido no Brasil. A sua memória 
lhes servirá de estímulo. Perdemos com ele um herói da ciência, o modelo 
do modesto sábio que não trabalha para ganhar fortuna e consideração, 
mas por gosto de estudos e observações e pela satisfação orgulhosa que o 
ânimo sente quando lhe é dado levantar em um ou outro ponto o véu que 
oculta à nossa vista os mistérios admiráveis da natureza.

São Paulo, 1o de maio de 1898.

Nota dos tradutores

NT-1 Möller confundiu o equipamento, que era em realidade um microscópio de 
Schiek, número de série 824, fabricado por Friedrich Wilhelm Schiek (1790-1870) 
em Berlim, e não um instrumento de Edmund Hartnack (1826-1891), este também 
alemão, porém produzido em Paris. Essas indústrias atualmente não mais existem.





FRITZ MÜLLER – DESTERRO

Necrológio de Ernst Heinrich  
Phillipp August Haeckel 

1897

HAECKEL, E. Fritz Müller-Desterro. Ein Nachruf. Jenaische 
Zeitschrift für Naturwissenschaft, v. 31, p. 156-173, 1897.

[p. 156] Quando, há menos de um mês, foi-nos enviado o ensaio sobre 
híbridos de Ruellia do nosso famoso patrício Fritz Müller, para publicação 
na Jenaische Zeitschrift (Revista Jenaica), não desconfiávamos de que este 
seria o último entre os trabalhos ricos em pensamentos com os quais esse 
sagaz naturalista a enriqueceu. Poucas semanas após, o telégrafo nos trouxe 
a mensagem de luto do Brasil, que ele faleceu no dia 21 de maio de 1897 
em Blumenau, no Itajahy; no dia 31 de março ele completou o seu 75o ano 
de vida.

Colocar neste lugar um pequeno monumento para esse grande 
pensador e observador é para mim um dever honroso. O motivo imediato 
é a circunstância de que um de seus últimos trabalhos aparece na mesma 
revista, na qual ele publicou há 28 anos (desde 1869) uma série de 
excelentes pesquisas. Sinto-me designado mais ainda pela extraordinária 
reverência e admiração que mantive por esse homem raro, de forma 
crescente e ininterrupta há 33 anos. Lamentavelmente nunca me foi dada 
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a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente; Fritz Müller não voltou mais 
à Europa desde que se mudou ao Brasil (1852). Mas eu formei em mim 
mesmo uma imagem do caráter desse herói da ciência, não só pela leitura 
instrutiva de seus escritos profundos e [p. 157] de suas valiosas cartas a mim 
dirigidas, mas também pelas muitas comunicações verbais do nosso amigo 
íntimo comum, em 1874 precocemente finado, o famoso anatomista Max 
Schultze. Também, em cada uma das visitas que pude fazer a Charles Darwin 
em sua propriedade rural em Down (1866, 1876 e 1879), nossa conversa 
chegou aos altos méritos que Fritz Müller conquistou não só na ciência 
biológica em geral, como também especialmente por seu progresso mais 
importante, a fundamentação da teoria de descendência através da teoria 
da seleção de Darwin. A grande admiração que este último manifestou em 
relação ao primeiro me encheu, como patrício alemão, de alegre orgulho, 
um tanto mais porque os excelentes trabalhos deste, até então, somente em 
uma pequena proporção encontravam o seu merecido reconhecimento.

O curto necrológio que se segue para Fritz Müller não traz uma 
enumeração nem apreciação de seus numerosos trabalhos científicos, nem 
uma descrição detalhada do curso da sua vida peculiar. Eu tenho que me 
contentar muito mais com a reprodução das breves notas biográficas que 
o distinguido micólogo Alfred Möller, de Eberswalde, teve a gentileza de 
me enviar faz pouco tempo; como também de um esboço do quadro geral 
que eu projetei a partir dos seus escritos instrutivos e da nossa troca de 
correspondência de muitos anos.

Fritz Müller é filho da Thuríngia, nascido aos 31 de março de 1822 
na casa paroquial de Windischholzhausen, próximo a Erfurt. Em 1828 
mudou com seus pais para Mühlberg, uma vila localizada ao sopé dos 
“Drei Gleichen” (“Três Idênticos”). Pai, avô e bisavô foram párocos. De 
1835 a 1840 Fritz frequentou o ginásio em Erfurt e viveu na casa do seu 
avô materno, o famoso químico Johannes Bartholomaeus Trommsdorff.  
O impulso precoce para a observação da natureza ele satisfazia inicialmente, 
como a maioria dos futuros naturalistas, com a coleta de insetos e plantas. 
Para a observação e classificação destes, recebia apoio eficaz tanto do 
pai como do avô, pois ambos se alegravam com o estudo da natureza.  
O mesmo também vale para o seu benemérito irmão Hermann Müller, sete 
anos mais novo, que faleceu em 1883, como professor de liceu em Lippstadt 
e se fez merecedor da promoção do Darwinismo, por numerosas pesquisas 
botânicas e zoológicas, mas especialmente por sua destacada [p. 158] obra 
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A fertilização das flores pelos insetos e sua adaptação mútua (1873). Um 
meio-irmão muito mais jovem, Wilhelm Müller, atualmente é professor de 
Zoologia em Greifswald. Com todo direito, Ernst Krause no seu Memórias 
para Hermann Müller – Lippstadt (1884) apontou que as tendências e talentos 
semelhantes para o estudo da natureza nos irmãos Fritz e Hermann, assim 
como nos seus pais e avós, fornecem uma prova bonita da hereditariedade 
de certas disposições da mente. Também várias filhas e netos herdaram 
a perspicácia e o amor para a observação da natureza. É possível deduzir 
que foi por estímulo do avô Trommsdorff, que era farmacêutico, que Fritz 
começou como aprendiz numa farmácia em Naumburg no Saale após a 
conclusão do ginásio.

No entanto Fritz Müller só ficou um ano; em 1841NT-1 ele foi para a 
Universidade de Berlim, para estudar Matemática e História Natural. Em 
1842 ficou um ano em Greifswald; em 1843 ele voltou a Berlim, onde, mais 
que todas as outras, as preleções estimulantes de Johannes Müller exerceram 
grande influência sobre ele. Como a tantos outros corifeus da morfologia 
e fisiologia, este, o maior dos biólogos alemães deste século, também 
influenciou Fritz Müller, não só por sua clareza clássica e representação 
objetiva, mas principalmente por seu espírito filosófico, o qual ele aplicava 
amplamente ao método inestimável da comparação e da história do 
desenvolvimento. Eu mesmo, dez anos mais tarde, senti essa genialidade 
mágica de uma maneira muito profunda. Como sou o mais novo e o último 
dos muitos alunos especiais de Johannes Müller, e como em abril de 1858 
carreguei o grande mestre com profundo pesar para o túmulo, quero 
aqui chamar a atenção para uma condição que, em observações sobre o 
desenvolvimento de trabalhos científicos, preocupou-me frequentemente.

Quatro meses depois de Johannes Müller ter concluído sua brilhante 
carreira, apareceu nos Proceedings of the Linnean Society (agosto de 1858) 
a primeira comunicação preliminar sobre a teoria da seleção de Charles 
Darwin. Um ano mais tarde sua obra principal foi publicada, o livro que 
marcou época, sobre a origem das espécies. Estou convicto de que Johannes 
Müller, que durante anos pensou sobre este, o maior de todos os problemas 
da Biologia, teria saudado sem inveja a feliz solução apresentada por Darwin, 
[p. 159] como também aceitaria como irrefutável a consequência mais grave, 
a mal-afamada “descendência do homem do macaco”. Com certeza outros 
alunos de Johannes Müller são de opinião contrária, assim nominalmente 
E. Dubois-Reymond, o “exato” fundador da filosofia “Ignorabimus” que se 
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converte timidamente e sem vontade para o Darwinismo parcial e nunca fez 
a menor contribuição para a promoção deste. Certamente os dois maiores 
biólogos do século 19, Johannes Müller e Charles Darwin, eram muito 
diferentes em caráter, tendências, formação e maneira de trabalhar. Mas 
os dois soberanos da mente eram acordes na dedicação irrestrita ao seu 
objetivo de vida, o reconhecimento sem pavor e o livre ensino da verdade. 
Os dois colocaram igualmente o seu talento extraordinário e sua imensa 
capacidade de trabalho ao puro serviço da ciência. Justamente as diferenças 
dos objetivos e dos métodos, que enfrentamos muitas vezes nos numerosos 
trabalhos de biólogos alemães e ingleses, e que se complementam de 
uma maneira extremamente vantajosa, exerceram efeitos especialmente 
fecundos e estimulantes sobre muitos alunos. Eu acredito ter percebido esse 
efeito profundo também em Fritz Müller; assim como, com uma sensação 
de gratidão, em mim mesmo, e por exemplo nas obras fundamentais de 
Carl Gegenbaur, o nosso primeiro anatomista comparativo.

Após Fritz Müller ter obtido da Faculdade de Filosofia de Berlim 
o seu grau de doutor, em 14 de dezembro de 1844, e ter prestado o 
exame de professor de Liceu da Prússia, ele partiu em 1845 novamente 
para Greifswald, para estudar medicina. Ele pensou que dessa forma se 
ofereceria a oportunidade de servir como médico de bordo e assim poderia 
visitar países estrangeiros e realizar seu desejo preferido, o de conhecer a 
maravilhosa natureza dos trópicos. Por um tempo ele teve a expectativa 
de conseguir um emprego como professor de Liceu na Prússia, mas para 
isso teria que fazer o juramento dos servidores públicos, ao qual ele não 
conseguiu se decidir. Era contra seu senso de honestidade, como livre 
pensador, repetir a frase: “Que Deus me ajude através de Jesus Cristo 
etc.”; ele encaminhou um requerimento ao Ministério pedindo que fosse 
poupado dessa fórmula e que atestaria seu compromisso por um aperto 
de mão. O requerimento foi indeferido (1849), e em consequência ele 
teve de se abster de um [p. 160] emprego público.NT-2 Aceitou um emprego 
de professor particular em Neuvorpommern, que ocupou até 1852. Lá 
também conheceu sua esposa.

Nesta oportunidade deve ser permitido levantar a questão sobre  
o que o Estado consegue através desse juramento obrigatório sem sentido 
que ainda hoje persiste no império alemão? Ou: eu me recuso a fazer o 
juramento cujo conteúdo, segundo a minha honesta convicção, é falso e 
sou forçado, ou sofro sanções – ou eu faço o juramento prescrito e cometo 
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perjúrio e deveria assim ser condenado à prisão. Homens honestos e fiéis  
à sua convicção, que enxergam o juramento não somente como uma forma 
protocolar vazia, terão que sacrificar seu sonhado emprego num dile- 
ma desses.

Assim aconteceu com Fritz Müller e ele resolveu emigrar para o 
Brasil. Ele conseguiu tomar essa decisão, um tanto mais facilmente, por 
ter recebido, em 1848, com grande esperança, a primeira tentativa de 
configuração mais liberal das miseráveis condições políticas da Alemanha. 
Esta desapareceu logo, quando irrompeu a reação eclesiástica e política que 
colocou novas algemas ao espírito alemão, em todos os setores. No dia 19 
de maio de 1852 Fritz Müller partiu de Hamburgo com sua esposa e sua 
primeira filha,NT-3 que ainda não tinha completado um ano de vida. No 
dia 19 de julho eles atracaram no Brasil e em 22 de agosto eles chegaram 
a Blumenau, no Itajahy. Aí o jovem doutor abriu de próprio punho uma 
clareira na floresta e construiu uma cabana no vale do Garcia, e aí, em 
profunda solidão florestal, durante quatro anos ele levou uma vida pura de 
colono, rica em prazeres naturais, assim como em privações. Muitas vezes 
ele disse que esses foram os anos mais felizes da sua vida.

Em 1856 surgiu a oportunidade para Fritz Müller se tornar professor 
de ginásio; ele mudou com sua família para a ilha de Santa Catarina, que fica 
abaixo de 27o de latitude sul, próximo da costa brasileira. Durante 12 anos 
ele ocupou o cargo de professor do Liceu de Desterro. Aqui no “exílio” ele 
aprendeu a conhecer a quantidade maravilhosa de aparições interessantes 
que a vida dos animais marinhos inferiores oferece ao zoólogo; aqui surgiram 
suas investigações bonitas sobre medusas, ctenóforos, pólipos, briozoários, 
anelídeos e outros animais inferiores; aqui ele coletou o material para o seu 
trabalho mais famoso e significativo, [p. 161] sua história do desenvolvimento 
dos crustáceos, que em 1864 apareceu com o título Für Darwin.

Os 12 anos que Fritz Müller viveu em Desterro foram provavelmente, 
sob vários aspectos, os mais férteis de sua longa vida. Esses “melhores 
anos de um homem”, dos 33 aos 45 anos de vida, enriqueceram-no como 
observador agudo e incansável, com uma quantidade de pontos de vista 
biológicos que somente a zoologia marinha é capaz de nos dar. A docência 
de história natural no liceu o manteve constantemente em contato íntimo 
com todos os ramos da história natural e da literatura, mais do que ele em 
tempos subsequentes – já por motivos externos – poderia ter. Ao mesmo 
tempo, nesse período de “exílio numa ilha isolada” floresceu sua rica vida 
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familiar, que se turvou múltiplas vezes nos anos posteriores. No entanto, 
também nesse lugar feliz, com o clima do mais bonito e à beira-mar, o valente 
confessor das verdades científicas não acharia um sossego duradouro. Em 
1865, sob a proteção da reação política, os jesuítas entraram no Liceu 
de Desterro, esses mais mentirosos e perigosos de todos os inimigos da 
verdade e da razão. Com a usual perspicácia da hierarquia, o bando preto 
reconheceu em Fritz Müller, com sua inteligência e firmeza de caráter, o 
seu adversário mais poderoso, e não descansou até que o expulsasse de sua 
posição solidificada. Se os velhos professores de História não pregassem a 
ouvidos surdos, atualmente o povo alemão poderia aprender de novo, com 
esse exemplo, de que perigos toda vida intelectual livre deve se proteger 
diante do poder dos jesuítas; há anos que o assim chamado “Parlamento 
Alemão”, aquela sociedade de políticos partidários, míopes e ofuscados, que 
deveria ser a representação do “povo da reforma”, tenta reverter o chamado 
dos jesuítas!

Depois que Fritz Müller teve que deixar seu emprego em Desterro 
em 1867, ele retornou ao seu antigo lar no Itajahy. Ele comprou uma 
pequena propriedade em Blumenau, a qual habitou até um pouco antes do 
seu fim. Nos 20 anos seguintes, fez no seu jardim e nas florestas adjacentes 
aquelas excelentes observações sobre a vida dos insetos e sobre sua relação 
com o mundo vegetal, que contribuíram tanto para a teoria da evolução e 
principalmente sobre a teoria da seleção. [p. 162] As bonitas coleções que fazia, 
e mandava na sua maior parte para o Museu Nacional no Rio de Janeiro, 
fizeram com que D. Pedro II, o Imperador do Brasil, o nomeasse em 2 de 
outubro de 1876 “naturalista viajante do Museu Nacional”, permitindo-lhe 
um salário anual modesto. Mas também esse apoio foi questionado pelos 
seus colegas brasileiros invejosos e inimigos, e ele seria deposto em 1884, 
se D. Pedro II em pessoa, o conhecido protetor da arte e da ciência, não 
tivesse impedido. Somente depois que o imperador benemérito foi exilado 
e substituído por um regimento de “republicanos” interesseiros, esse 
propósito pouco digno foi alcançado. O governo intimou Fritz Müller a se 
mudar de Blumenau para o Rio de Janeiro, sem entretanto lhe permitir os 
meios necessários, e como ele não queria nem podia atender a essa ordem 
obrigatória, o ministério decretou sumariamente a sua destituição e o 
demitiuNT-4 sem pensão nem indenização.

Esse procedimento pouco digno – na verdade nenhuma raridade 
em países de língua portuguesa! – causou tanta indignação na sua pátria 
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alemã, que a redação da Naturwissenschaftliche Wochenschrift de Berlim  
(– na sequência de uma iniciativa oriunda da redação da revista Natur) 
lançou “a todos que honram o nome e a ciência alemã” o seguinte chamado 
para o apoio a Fritz Müller:

“O importante sábio de setenta anos, tido também em alta estima 
por Charles Darwin, colocou a força da sua mente e o seu trabalho a 
serviço do governo brasileiro há 40 anos, ocupando até junho deste ano 
o cargo de ‘naturalista viajante’ do Museu no Rio de Janeiro. O Dr. Müller 
enriqueceu o instituto mencionado de uma maneira inestimável através de 
coleções valiosas. E agora, após esse homem ter alcançado grande respeito 
nas esferas dos sábios dos dois mundos, por sua atividade científica, o 
novo governo republicano decretou que o sábio ancião deve deixar seus 
pertences e seu lar, no qual foram obtidas tantas verdades científicas que há 
tempo se tornaram um bem comum de zoólogos e botânicos de todos os 
países, para se mudar para o Rio. Não somente deveria deixar sua moradia 
querida, mas [p. 163] também mudar para uma cidade na qual, com seu 
parco salário de dois Contos de Réis por ano, poderia levar somente uma 
existência miserável. Dr. Müller declinou de obedecer às intimações; em 
resposta, o governo brasileiro não só mandou sua demissão mas também 
sustou imediatamente o salário e negou qualquer indenização e/ou pensão 
ao sábio, que se tornou grisalho servindo de forma altruísta à ciência. 
Deve-se supor que essas maquinações, que se voltam (como – porém 
em vão – a segunda vez) contra o ‘estrangeiro’, o ‘alemão’, baseiam-se em 
motivações ilícitas dos atuais detentores do poder, para roubar do homem 
de idade avançada os meios de subsistência tão necessários! Por isso nós 
aderimos completamente e sem ressalva a uma iniciativa que parte da 
revista Natur, que quer honrar o sábio ancião alemão, um adorno ao nome 
alemão, com um presente ao seu 70o aniversário (31 de março 1892), para 
que lhe afaste as preocupações no seu final de vida. O que o nosso povo já 
fez frequentemente para poetas e artistas, com certeza fará com prazer para 
o importante sábio, como tributo da gratidão com que um grande povo 
honra a si mesmo através dos seus homens excepcionais”.

Esse chamado, publicado em 25 de outubro de 1891 no no 43 
da Naturwissenschaftliche Wochenschrift, logo resultou numa coleta 
substancial de dinheiro. Quando Fritz Müller soube disso, ele, na sua 
tradicional humildade, a recusou com cordiais agradecimentos. Também 
em anos anteriores, assim como depois, ele recusou com agradecimentos 
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as repetidas ofertas de Darwin e outros amigos de lhe apoiarem com meios 
de subsistência. Numa de suas últimas cartas, em 7 de fevereiro de 1897, 
três meses antes de sua morte, ele me escreveu: “Faria uso sem receio da 
sua amável oferta de suporte material em caso de necessidade, mas eu 
espero que com os meus poucos gastos domésticos e com a minha falta de 
necessidades, a pequena reserva que tenho no banco alemão no Rio seja 
suficiente para me proteger de necessidades durante o pequeno período 
que ainda me será dado”.

Muita alegria proporcionou ao nosso formidável patrício um presente 
de honra, no seu 70o aniversário em 31 de março de 1892, em que lhe foi 
enviado (– por iniciativa dos botânicos alemães –) um maravilhoso álbum 
com os retratos fotográficos de numerosos cientistas que o veneravam.

[p. 164] Iríamos longe demais se avaliássemos detalhadamente os 
numerosos trabalhos com os quais Fritz Müller enriqueceu tanto a zoo- 
logia como a botânica. Eu tenho que me contentar com algumas breves 
observações sobre a minha concepção deles. O que Carl Ernst von Baer 
colocou em 1828 no título da sua clássica História do desenvolvimento dos 
animais, e que deveria ser o conteúdo valioso de todos os bons trabalhos 
em ciência natural: “observação e reflexão” –, também encontramos 
impregnado uniformemente em todas as investigações de Fritz Müller. Em 
primeiro lugar, esse grande cientista natural ficou famoso como observador 
perspicaz e claro e como experimentador engenhoso. Como comunica 
Ernst Krause no seu interessante ensaio: “Charles Darwin e sua relação com 
a Alemanha” (1885), este último preferencialmente chamava Fritz Müller, 
em suas cartas a ele dirigidas, de “o príncipe dos observadores”. Mas nele, 
assim como em Darwin, a rara perspicácia e clareza da observação também 
correspondia à do julgamento. Somente a reflexão pormenorizada e sem 
preconceito sobre o achado empírico, somente a reflexão filosófica (no 
melhor sentido) dava às observações de ambos grandes cientistas naturais 
o seu valor tão raro. Nisso a metodologia e a maneira de trabalhar dos dois 
biólogos tinham uma semelhança especial, e também sua queda especial 
para a ecologia ou bionomia (– a frequentemente ainda assim chamada 
“Biologia” no seu sentido mais estrito! –). As maravilhosas relações dos 
organismos entre si e com o meio ambiente, as relações das plantas e 
animais que convivem, especialmente dos insetos e plantas, e mais dos 
parasitas e de seus hospedeiros, as relações entre os dois sexos, dos pais 
com os filhos etc. – resumindo, todas essas inter-relações maravilhosas, 
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que fazem da perilogia um ramo tão importante da fisiologia (no seu 
sentido mais amplo!) constituíram para Fritz Müller, assim como para 
Darwin, o objetivo e o ponto de partida de numerosas pesquisas altamente 
interessantes. Se o último, na sua teoria que marcou época, da “luta pela 
existência” nos revelou a potente atividade seletiva dessas inter-relações, o 
primeiro não contribuiu pouco ao ilustrá-la com maravilhosos exemplos 
pormenorizados. Entre esses, são de interesse especial as inter-relações de 
muitos animais e plantas na floresta do Brasil, assim como os muitos [p. 165] 
mecanismos de proteção estranhos que desenvolveram gradualmente na 
luta pela sobrevivência: a imitação inconsciente ou adaptação mimética de 
borboletas, a proteção contra as formigas das árvores mirmecófilas; ainda a 
divisão de trabalho na colônia de cupins, os órgãos de odor das borboletas 
que têm o mesmo cheiro das plantas etc. Justamente a força da prova 
evidente que muitas dessas observações individuais têm a favor da teoria 
da evolução, assim como a interpretação inteligente delas e sua explicação 
causal simples, contribuíram muito para a fundamentação e divulgação  
do Darwinismo.

Mais importante, no entanto, do que esses numerosos trabalhos 
pequenos, e segundo a minha opinião, o mais significativo e fértil de todos 
os seus escritos, foi aquele tratado que ele publicou em 1864 com o título 
“Für Darwin”. Ele apareceu cinco anos depois de A origem das espécies, em 
um tempo quando a maioria dos zoólogos e botânicos ainda rejeitava e 
se comportava de maneira tão hostil em relação à teoria da descendência, 
como hoje todos os cientistas naturais de muito conhecimento e de 
raciocínio claro estão convencidos do seu significado fundamental. Esse 
pequeno escrito, que compreende somente 91 páginas de oitava e é ilustrado 
por poucas gravuras, contribuiu muito para inverter aquela proporção  
de números. O livro tinha como objetivo comprovar a exatidão da teoria de 
Darwin, através de sua aplicação “o mais detalhadamente possível em um 
grupo animal definido”, e a classe rica em formas dos crustáceos, que Fritz 
Müller conhecia profundamente e cuja história de desenvolvimento ele 
elucidou através de várias descobertas importantes, parecia especialmente 
apropriada para isso. As mais variadas formas dessa grande classe, que no 
seu estado adulto diferem muito entre si, desenvolvem-se a partir de uma 
e única forma germinal inicial, o já desde muito conhecido náuplio. Fritz 
Müller mostrou então que também as formas germinativas de crustáceos 
superiores, que aparentemente são muito diversos, podem sim ser derivadas 
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da mesma forma original e mostrou ademais como justamente dessas 
relações embriológicas resultam as conclusões mais importantes sobre o 
parentesco genealógico de todos os crustáceos. Com isso, fundamentou-se 
solidamente uma ideia significativa, que foi explicada através da teoria da 
descendência, a qual já fora mencionada no começo do nosso século por 
Lorenz Oken, Friedrich Meckel e outros filósofos naturais mais antigos, sem 
entretanto conseguir firmá-la; a concepção de que “a filogênese da espécie 
está contida [p. 166] de forma incompleta na ontogênese”. Ao mesmo tempo, 
Fritz Müller provou que a concordância da estrutura corporal das formas 
jovens, comum a todos os animais de uma classe rica em formas, pode ser 
explicada através da herança de uma forma primitiva comum, enquanto 
que as diferenças no seu desenvolvimento embrionário são explicáveis 
como adaptações a condições específicas. Eu expandi essa teoria no meu 
livro Morfologia geral (1866) e tentei mostrar que ela, como “lei biogenética 
fundamental”, tem a mais alta importância no desenvolvimento de todos 
os organismos, sem exceção. Na minha Teoria gastrea (1872) acredito 
ter aportado a prova de que ela explica justamente o começo da história 
dos metazoa, da forma mais simples, no sentido em que todas as etapas 
da gastrulação são repetições herdáveis de processos correspondentes na  
sua filogenia.

O valor perene da obra Para Darwin não é diminuído pelo fato de 
que, mais tarde, muitos dos pontos de vista se mostraram equivocados. 
Arnold Lang, em 1889, no seu excelente livro didático de anatomia 
comparada, aportou a prova de que o estranho náuplio não pode ser 
interpretado como a repetição genética da forma original dos crustáceos, e 
que esta deveria ser procurada muito mais em uma larva tipo trocófora, na 
qual já se observam caracteres de crustáceos. Há pouco (1896) eu mesmo 
enumerei noções sobre a história evolutiva dos artrópodes, na segunda 
parte da minha Filogenia sistemática, que diferem significativamente das 
minhas anteriores, elaboradas em conexão a Fritz Müller. Sobre isso ele me 
comentou em sua última carta: “Eu não só estou completamente de acordo 
com a reunião dos anelídeos com os artrópodes, mas também acho a sua 
árvore evolutiva dos articulados – mesmo diferindo das minhas opiniões 
expostas anteriormente – bastante aceitável”. Justamente os equívocos na 
obra Para Darwin se mostraram extremamente férteis para os estudos 
subsequentes sobre a filogenia dos crustáceos, não menos do que as muito 
mais numerosas novas verdades dela; eles reconfirmam novamente a velha 
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e insuficientemente observada verdade de que amplas hipóteses – como 
tentativas de explicação! – também servem para o fértil progresso da 
ciência se elas mais tarde forem comprovadas como equívocos ou forem 
substituídas por melhores. Em nenhum outro lugar essa [p. 167] máxima é 
mais bem colocada do que na difícil história evolutiva dos organismos, cujas 
três ciências básicas – embriologia, morfologia e paleontologia – apesar de 
todos os progressos, sempre permanecerão, num alto grau, incompletas.

Com relação às grandes e principais questões da ciência do 
desenvolvimento, Fritz Müller concordava completamente com o conceito 
monístico por mim defendido há 30 anos; essa feliz concordância, que ele 
mencionava em muitas das cartas a mim direcionadas, fortaleceu-me e 
me deu coragem em grande proporção, isso também vale especialmente 
para um ponto de discórdia que ocupa os biólogoshá mais de 10 anos, o da 
“herança progressiva” ou da “herança de características adquiridas”. Fritz 
Müller estava tão convencido do seu grande significado, como Darwin 
e Lamarck, como Gegenbaur, Huxley, Herbert Spencer e muitos outros 
excelentes cientistas naturais. Eu mesmo tenho a herança progressiva 
como um fundamento indispensável da teoria da evolução monística e da, 
com ela inseparavelmente associada, teoria epigenética, como já discorri 
em 1866 e tenho enfatizado recentemente em diversas oportunidades.  
A teoria contrária do “plasma germinativo” de August Weismann não só 
nos retrocede à velha teoria equivocada da pré-formação, como também 
a princípios teleológicos dualísticos insustentáveis. Nesse contexto, a 
seguinte afirmação de Fritz Müller (– em uma de suas cartas a mim 
dirigidas, 28 de março de 1893 –) poderia ser de interesse: “Para as duas 
afirmações próprias de Weismann, de que a geração sexual seria a única 
fonte para as mudanças necessárias para a reestruturação das espécies, e 
de que características adquiridas não podem ser herdadas, não encontro 
na ‘Amphimixis’ nenhuma nova prova. No tangente à primeira se poderia 
apontar para o campo infinitamente rico em formas dos fungos superiores, 
nos quais a sexualidade falta completamente, se por si só não fosse 
evidente que, através de miscigenação, só se originariam sempre formas 
intermediárias, mas nunca algo realmente (qualitativamente) novo, nem 
mesmo um aumento (quantitativo) de propriedades já existentes. Todo 
o círculo de parentesco do gênero Coffea (– todo o grupo dos Ixoreas –) 
tem flores com quatro a cinco pétalas; assim pelo menos todos os seus 
antecedentes desde tempos infinitos. Como agora, através da miscigenação 
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dessas plantas, poderia surgir uma espécie com seis a nove [p. 168] pétalas, 
geralmente sete como no café liberiano? Ou como uma Lafoensia com 12 
pétalas, de antepassados com seis a oito? Mas se a simples miscigenação não 
pode gerar nada realmente novo, isso não poderia provir simplesmente do 
plasma germinal dos pais ou dos antepassados, mas deve ser condicionado 
por outras influências, ou seja, não herdado mas sim adquirido; com isso  
a herança de características adquiridas me parece tão bem provada como a 
criação dos primeiros seres vivos sem a participação de pais – mesmo não 
sendo possível provar ambos por observação e/ou experimentação”.

A essas considerações sobre a muito discutida Amphimixis e 
observações mais recentes da, a ela associada, teoria do plasma germinativo, 
Fritz Müller anexa em muitas cartas a mim dirigidas a esperança de ainda 
conseguir provar a muito discutida questão da “herança de características 
herdadas” diretamente através de experimento. Pode-se ter opiniões 
diversas sobre até que ponto ele o conseguiu e até que ponto isso é possível. 
Na discussão desta importante questão de contenda não se deve esquecer 
de que toda a artística teoria do plasma germinativo de Weismann é uma 
pura teoria molecular metafísica, sem um sinal de fundamentação empírica. 
A aceitação, com aplausos, que esta conseguiu em amplas esferas se deve, 
em minha opinião, por um lado à apresentação sedutora e, por outro, 
ao elemento místico no qual se baseiam as suas considerações dualistas 
e teleológicas; a grande maioria dos biólogos ainda quer descobrir nos 
organismos um “interior” desconhecido e impossível de definir, uma “causa 
primária objetiva” – uma “causa finalis” vitalística, que independentemente 
de todo “exterior”, de todas as “causae efficientes”, defina o caminho do 
desenvolvimento histórico do mundo orgânico. Também nesta noção, como 
em todas as grandes questões de princípios da Biologia, eu me alegrava há 
30 anos com uma concordância total com Fritz Müller; em uma de suas 
últimas cartas ele externava com palavras calorosas seu reconhecimento 
dos meus pontos de vista: “Eu me convenci, para minha alegria, que eu 
concordo com o senhor em todas as coisas principais, assim também com 
relação à teoria de Weismann, excessivamente enfeitada, com a qual nunca 
consegui fazer amizade”. De forma semelhante, ele também se manifesta 
[p. 169] em outras cartas, no que tange aos grandes problemas da herança e 
adaptação e a interação constante dessas duas forças de formação.

Os experimentos interessantes sobre “Os híbridos de Ruellia formosa 
e silvaccola”, que Fritz Müller nos comunicou em seu último trabalho, 
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que ainda não foi publicado, podem ser avaliados de modo diverso com 
relação à questão da herança progressiva. Independentemente disso eles 
me parecem altamente remarcáveis sob duas perspectivas. Em primeiro 
lugar ficou comprovado, novamente, através de experimentos puros e sem 
objeções, o importante fato de que os bastardos de duas espécies distintas 
podem se procriar como tal; e segundo, o importante (– também antigo, 
mas ainda frequentemente contestado por autoridades –) fato de que esses 
bastardos mostram uma formação duplamente diversa em dependência do 
cruzamento de ambos os produtos sexuais. Mais interessantes ainda parecem 
as considerações espirituosas que Fritz Müller anexa às suas observações, 
em frases finais curtas: “Mas se agora os cromatóforos têm tão pouco a ver 
com a massa germinativa ou a massa hereditária das fanerógamas, como 
por exemplo as zooclorelas com a das esponjas ou pólipos de água doce que 
lhes dão sua cor verde, quase se quer declarar as fanerógamas como uma 
sociedade de convivência, à semelhança dos liquens, nos quais fitomoneras 
assimiladoras verdes têm o mesmo papel que as algas nos liquens”. Em sua 
última carta a mim dirigida (de 7 de fevereiro de 1897), a considerações 
semelhantes ele ainda adicionou as seguintes frases: “Os cromatóforos se 
comportam exatamente como as zooclorelas da Hidra viridis: ‘os ovos do 
pólipo de água doce recebem os mesmos do corpo materno (!!), de forma que 
esta agregação de alga e animal se mantém por via hereditária’. Assim se 
poderia enxergar em toda planta verde uma simbiose entre companheiros 
plasmófagos não verdes e plasmodomos verdes. De fato, durante a noite 
todas as plantas são exclusivamente plasmófagas, e também plasmodomas 
de dia, somente através do verde de suas folhas”. Essa observação de 
Fritz Müller vai ao encontro das opiniões céticas que formei no curso 
dos últimos anos, na sequência dos experimentos na primeira parte da 
minha filogenia sistemática, com relação à posição e significado das mais 
inferiores das plantas por nós conhecidas, as cromáceas. Lá eu coloquei 
esse “grupo mais primitivo e mais antigo [p. 170] dos organismos atualmente 
conhecidos” no começo do ramo dos protófitos e tentei explicá-los como 
organismos intermediários entre os probiotas hipotéticos e as mais simples 
das plantas realmente unicelulares das algárias (paulosporata) e das algetas 
(zoosporata); Filogenia sistemática, Parte I, págs. 96, 101 etc. – Como eles são 
interpretados de maneira diferente e são do mais alto interesse filogenético, 
seja-me permitido introduzir aqui algumas observações referentes.
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A classe das cromáceas (ou Phycocromacea, também chamados de 
Schizophiceas ou Cianofitas) é de grande interesse porque todas as tentativas 
de se demonstrar um núcleo nas suas assim chamadas “células” foram  
em vão. Considerando a fundamental importância do núcleo, existente em  
todas as células verdadeiras, i.e., nucleadas, para a atividade vital e prin- 
cipalmente para a reprodução, parece totalmente ilógico denominar 
esses cítodos ou plastídios anucleados como “célula” e os unir no sistema 
botânico com as “algas unicelulares” verdadeiras, as algárias e algetas – tão 
ilógico e enganoso como a tendência ainda comum de unir esses protófitos 
com as algas, ou seja, com metáfitos multicelulares que formam tecidos 
(veja Filogenia sistemática, Parte I, pág. 93, 252, 270 etc.). Se os botânicos 
ainda hoje em dia frequentemente confundem o organismo unicelular 
dos protófitos com o talo das algas, ou seja, um corpo vegetal multicelular 
composto de muitos tecidos, eles ainda hoje estão no mesmo nível que 
os zoólogos ultrapassaram há 50 anos, quando aprenderam a entender 
a diferença fundamental entre o organismo unicelular dos protozoa e o 
tecido-corpo multicelular dos outros organismos. Na realidade, todas as 
cromáceas não são células, e isso vale também para as suas formas mais 
simples, das croococáceas, assim como das oscilárias e nostocáceas que 
formam cenóbios catenais (Filogenia sistemática, Parte I, pág. 101). A assim 
chamada “célula” de todas essas cromáceas é uma cítoda sem núcleo e 
não é equivalente a uma verdadeira célula (nucleada) das outras plantas, 
porém se aproxima muito mais a uma cromatele, ou uma assim chamada 
cromatófora das plantas verdes (– a denominação usual de cromatóforo para 
esse elemento colorido no interior da célula vegetal deve ser descartada, 
pois esse termo há muito tempo vem sendo usado [p. 171] na zoologia para as 
células coloridas; o verdadeiro cromatóforo é sempre uma célula, a cromatele, 
no entanto, uma organela, uma parte de uma célula!! l. c. pág. 72, 299 etc. –).  
No entanto as cromateles plasmodomas de todas as plantas verdes se 
comportam como indivíduos isolados, das mais simples cromáceas, 
das croococáceas; são corpos plasmáticos homogêneos que contêm um 
pigmento, que assimilam carbono e se multiplicam por divisão. Por isso 
estava legitimada a frase: “Poder-se-ia interpretar a cítoda inteira como uma 
cromatela” (l. c. pág. 102) na sistemática filogenética das cromáceas (como 
arquétipos dos fitomoneras). É evidente que essa concepção dos grandes 
problemas do começo da vida orgânica e da origem de verdadeiras células 
é muito importante, estando certa ou errada. Conseguir nessa concepção 
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o consentimento de um biólogo tão conhecedor, perspicaz e crítico como 
Fritz Müller causa uma satisfação especial e me parece fazer com que ela 
pelo menos valha a pena ser considerada.

O mesmo também vale para uma pergunta muito mais importante, 
uma pergunta filosófica: que concepção uniforme do mundo o cientista 
natural moderno pode formar no final do século 19, em base aos 
conhecimentos da natureza conseguidos com muito esforço, e que posição 
ele deve tomar baseado nestes com relação à religião e às questões práticas 
da ética? Eu dei minha resposta pessoal a essa pergunta e como ela 
amadurece gradualmente no curso da vida de um homem no meu “Credo 
de um cientista”, uma palestra oportuna e livre dada em 9 de outubro de1892 
em Altenburg. Ela foi publicada num folheto com o título de “O monismo 
como ligação entre religião e ciência” (Bonn, 1892); como surgiram seis 
edições no curso de seis meses, é de se supor que ela foi ao encontro da 
necessidade de unicidade de muitos eruditos. Fritz Müller respondeu ao 
envio desta, em 28 de março de 1893, o seguinte: “O credo religioso, que o 
senhor anuncia radiante e sem reservas para o mundo e que fundamenta 
de forma luminosa e convincente, foi um verdadeiro refrigério para mim. 
Na sua essência é o mesmo de todo homem instruído, quero dizer homens 
instruídos em ciências naturais do nosso tempo. Mas o que adianta se 
estes se satisfazem em concordar silenciosamente com estas, [p. 172] sendo 
progressistas com a insuportável concepção de mundo das religiões oficias. 
– Que sua semeadura caia em solo fértil! Parece-me que, à revelia da 
indiferença reinante contra questões religiosas, sente-se a necessidade em 
círculos cada vez mais amplos de se sair do atolamento atual e de se livrar 
da tutela da igreja”. Também em outras cartas Fritz Müller repetidamente 
manifestou sua total aprovação aos ensinamentos fundamentais da nossa 
filosofia monística. A mesma fidelidade de convicção pura e destemido 
amor à verdade, que em 1852 o forçou à emigração da pátria alemã, ele 
também preservou no Brasil durante 45 anos, até o seu fim.

Mas também à pátria alemã, que ele nunca mais reviu, ele 
manteve o velho amor e a fidelidade. Igual a todos os alemães patriotas 
que viveram muitos anos no exterior, ele tinha o mais vivo interesse no 
renascimento do império alemão e manteve a mais honesta admiração 
ao grande chanceler, que com incomparável habilidade estadista – apesar 
de todos os empecilhos – refez as honras do nome alemão em toda a 
esfera terrestre. Quando Fritz Müller (em março de 1893) me agradeceu o 



250

<<
  S

um
ár

io
N

ec
ro

ló
gi

os
 d

e 
Fr

itz
 M

ül
le

r

envio do monismo, ele me escreveu: “Que eu concordo com o senhor em 
todos os pontos principais, eu certamente não preciso lhe escrever. Assim 
principalmente seu julgamento de Bismarck. Que muita gente pequena 
na Alemanha lhe encontre defeitos – nós, alemães no exterior, nunca 
podemos esquecer como, através dele, a reputação do nome alemão se 
elevou de maneira incomparável –, nós o sentimos agora tanto mais, 
quando o ‘Curso novo’ o mina.”

Ao todo, Fritz Müller não era somente um observador de primeira 
classe e um pensador excepcionalmente claro, mas também um ser 
humano extremamente despretensioso e um homem alemão do mais puro 
e nobre caráter. Tanto mais é de se lamentar que sua excepcional força 
se tenha perdido tão cedo da sua pátria alemã, porque indubitavelmente 
como pesquisador e professor ele teria realizado feitos incomparavelmente 
maiores para a ciência, do que lhe foi possível no Brasil. Ali ele perdeu anos 
valiosos como fazendeiro na luta pelo pão de cada dia. A grande distância 
de todos os centros de vida intelectual mais desenvolvida, a privação de  
muitos meios de auxílio e literários lhe dificultaram em muito o seu 
trabalho. [p. 173] Porém as mesmas condições que em 1852 o conduziram 
ao exílio voluntário, desde séculos, subtraíram inúmeras valorosas forças 
da pátria alemã. Recentemente se chamaram de “sempre descontentes” 
todos os homens patrióticos que almejam reformas das nossas condições 
sociais e políticas e lhes deram o bom conselho de deixar o país. Nós, por 
nosso lado, temos o desejo oposto, e esperamos que homens tão capazes, 
honrados e amantes da verdade como Fritz Müller resistam valentemente 
às condições bizantinas adversas atuais, para serem preservados a servir 
a pátria.

“Desterro”, ou seja, “exílio” se chamava o local onde Fritz Müller 
passou os seus melhores anos ao sabor do oceano e na pesquisa de 
seus tesouros. Como o sobrenome Müller é comum a tantos sábios na 
Alemanha, que a memória ao nosso nobre amigo sobreviva entre nós 
como Fritz Müller-Desterro. Que seu exemplo iluminado ainda sirva a 
muitos cientistas alemães como modelo de um homem ideal, igualmente 
distinguido pela incansável utilização de seus talentos, assim como por seu 
excepcional altruísmo, sua fidelidade à verdade insubornável e pela pureza 
do seu caráter imaculado.
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Notas dos tradutores

NT-1 O aprendizado de farmácia naquela época era visto como um preparatório 
para o estudo superior. Fritz Müller teve dois períodos de aprendiz que foram 
extremamente importantes para sua formação tanto prática como acadêmica, de 
íntimo contato com cientistas, farmacêuticos e botânicos. O primeiro foi de 1835 
a 1840, enquanto residiu com o avô Johann Bartholomäus Trommsdorff (1770-
1837), proprietário da Farmácia do Cisne, em Erfurt, herdada pelo tio Hermann 
(Christian Wilhelm Hermann Trommsdorf, 1811-1884); eram cientistas dedicados 
ao aprimoramento da ciência farmacêutica, e botânicos por gosto e necessidade da 
profissão. O segundo foi de maio de 1840 a fevereiro de 1841, matriculado no curso 
de Farmácia em Naumburg, o qual, conforme o seu biógrafo e primo distante 
Alfred Möller, ele abandonou por exigências disciplinares excessivas.
NT-2 Segundo Alfred Möller, com o título de doutor em Filosofia, em 1845 Fritz 
Müller se tornou professor no mesmo ginásio em que estudara, em Erfurt, mas 
sendo um livre pensador, suas convicções pessoais e políticas não eram as do Estado 
e, assim, ele se sentia mal como funcionário público na função de docente. Ele logo 
abandonou esse posto para cursar Medicina em Berlim. Porém não aceitou fazer 
o juramento para se formar médico em 1849, oferecendo como contraproposta o 
juramento dos judeus, que não entrava em conflito com seus ideais. O pedido de 
troca e/ou omissão do juramento tramitou por vias regulares em várias instâncias 
universitárias e sempre foi negado. Fritz Müller não fez o juramento e, portanto, 
estava legalmente impedido de clinicar em solo alemão.
NT-3 A primeira filha faleceu na Alemanha. Fritz Müller embarcou com a esposa e 
a segunda filha ao Brasil, em 1852.
NT-4 Ao tomar conhecimento da nova determinação que impunha residência 
obrigatória dos naturalistas viajantes na cidade do Rio de Janeiro, Fritz Müller 
imediatamente solicitou, em carta manuscrita com data de 5 de junho de 1891, sua 
exoneração do cargo, ato aceito pelo diretor do Museu Nacional.





FRITZ MÜLLER

Necrológio de Walter Fielding  
Holloway Blandford 

1897

BLANDFORD, W. F. H. Fritz Müller. Nature, v. 56, n. 1458, p. 
546-548, 1897. [Traduzido para o espanhol, Anales de la Sociedad 
Científica Argentina, v. 45, p. 5-13].

[p. 546] A morte do Dr. Fritz Müller, que ocorreu no dia 21 de maio em 
Blumenau, no sul do Brasil, causou à ciência uma perda cuja importância 
nem é necessário destacar. Mesmo que a maior parte de sua vida se tenha 
passado longe dos centros de pensamento científico e sua modéstia natural 
e autoanulação o deixassem indiferente à própria fama, há muito se 
reconheceu que as qualidades de observação e interpretação, as quais lhe 
facultaram de Darwin o título de “o príncipe dos observadores”, renderam-
lhe a posição de um dos maiores e mais originais naturalistas do século.

Johann Friedrich Theodor Müller nasceu no dia 31 de março de 
1822 em Windisch-Holzhausen na Thuringia, onde seu pai era pastor. Após 
concluir sua educação escolar em Erfurt, ele iniciou o estudo da Farmácia, 
mas logo seguiu para Berlim como aluno do seu excepcional homônimo, 
o zoólogo Johannes Müller. Assim que obteve seu grau de doutor, para o 
qual ele escreveu uma tese sobre as sanguessugas dos arredores de Berlim, 
ele se mudou para Erfurt como professor de Ciência. A ocupação, no 
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entanto, provou-se incompatível com seu gênio e novamente ele mudou 
seus estudos para Medicina, com o intuito de se tornar médico de bordo e 
assim conseguir a oportunidade de viajar e de realizar trabalhos zoológicos 
em países estrangeiros. Durante esse período inicial, ele gradualmente 
começou a fazer seu nome na ciência, com a publicação ocasional de vários 
artigos morfológicos e descritivos sobre sanguessugas e crustáceos.

Em 1852, o caráter liberal de seus pontos de vista políticos trouxe 
uma crise que o levou a deixar a Alemanha e dirigir-se a Blumenau, no rio 
Itajahy, logo após os limites dos trópicos, onde apesar da sua educação e 
dos seus gostos, ele se fixou como colono. Daí em diante o Brasil era a sua 
casa, e a esse fato e à independência que viagens e residência temporária 
concederam aos limites da observação deve-se a sua posição diferenciada 
entre os naturalistas.

Em condições menos favoráveis muito da sua pesquisa, parti- 
cularmente sobre assuntos morfológicos e sobre questões envolvendo 
experimentos como hibridização de plantas, teria sido impraticável. 
Porém, sua expatriação pôs fim às pesquisas por alguns anos, até que 
sua designação para professor de Matemática no Ginásio de Desterro, na 
ilha de Santa Catarina, deu-lhe a almejada oportunidade, e ele começou 
a estudar de forma assídua os invertebrados da costa brasileira e superou 
as dificuldades representadas pela ausência de uma estação zoológica 
devidamente equipada e a distância de literatura e de companheiros  
de pesquisa.

De 1857 em diante, ele publicou uma sucessão rápida de trabalhos, 
principalmente nos Wiegmann’s Archiv, sobre celenterados, anelídeos e 
especialmente crustáceos, ocupando-se muito com as suas transformações. 
De fato, o desenvolvimento sempre o atraiu muito, e ele foi o primeiro a 
observar e descrever as fases larvárias de um braquiópode e de Squilla. 
O material para várias publicações foi fornecido por espécies parasitas. 
Ele descreveu uma anêmona, Philomedusa, parasita de uma medusa, e 
realizou estudos cuidadosos de crustáceos tão degradados como Entoniscus 
e Sacculina, e para o último destes, junto com seus assemelhados, ele 
formou a família Rhizocephalidae. Durante esse período seu trabalho se 
concentrava em aspectos morfológicos, e assim foi, até que A origem das 
espécies trouxesse um novo interesse e significado para a relação entre 
estrutura e bionomia, que então ele passou a dedicar grande atenção às 
observações de campo.
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Ele deve ter se familiarizado com A origem logo após sua publicação, 
e provavelmente recebeu uma cópia do seu correspondente devotado e 
irmão mais novo Hermann Müller, de Lippstadt.NT-1 Sua atitude inicial 
em relação ao livro parece ter sido mais crítica do que receptiva, por ele 
admitir que foi uma observação dele mesmo que lhe deu o primeiro e 
decidido impulso a favor do livro. Mas ele não demorou a perceber que 
poderia aceitar os princípios da obra sem reserva e dedicar suas energias 
para apoiá-la; e a teoria da seleção natural deu uma direção definitiva para 
toda a sua obra subsequente.

A observação que determinou sua adesão à teoria da evolução 
foi a descoberta da larva náuplio de Penaeus, um gênero de camarões. 
Importante como é a sua influência na filogenia dos crustáceos, entre os 
quais uma larva náuplio era previamente desconhecida nos Malacostraca, 
e sua influência sobre o próprio Müller, ela ainda nem foi plenamente 
confirmada. Müller obteve sucesso em criar a fase de protozoea a partir do 
seu náuplio, mas teve que construir as etapas seguintes do desenvolvimento 
com uma série de espécimes coletados. Aqui havia espaço para erro, e seu 
feito consequentemente encontrou críticas que o induziram, apesar do seu 
expresso desgosto em caminhar duas vezes sobre o mesmo terreno, a voltar 
à defesa de suas observações em 1878. Quatro anos mais tarde, o Prof. W. K. 
Brooks conseguiu criar Penaeus a partir de um protozoea, “idêntica àquela 
desenvolvida por Fritz Müller”, mas a suposição envolvida nessa declaração 
era de modo a prevenir que o assunto fosse aceito como definido, e o relato 
de Müller, embora presumivelmente correto, ainda é aceito com reserva 
por alguns carcinologistas.

A tendência filosófica de sua mente logo levou Müller a reconhecer 
a possibilidade de testar os princípios da evolução, aplicando-os na cons- 
trução da filogenia de algum grupo de animais e verificando até que 
ponto os resultados teóricos obtidos eram harmonizáveis com os fatos 
do desenvolvimento observados. A ideia foi colocada em prática para os 
crustáceos e publicada em um pequeno livro em 1865, o conhecido Für 
Darwin, que foi um grande sucesso apesar de sua natureza técnica e seu 
âmbito limitado. Esse sucesso provavelmente não foi meramente pelo valor 
de suas observações sobre o desenvolvimento de crustáceos, que encorpam 
os principais resultados das pesquisas do próprio Müller, e o então novo 
apoio que o argumento dedutivo concedeu à evolução, mas também pela 
simplicidade brilhante de um título que revelou nada além do fato de sua 
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intervenção a favor dela e que serviria ainda melhor para definir a totalidade 
de suas obras subsequentes. Nessa época, o próprio princípio de evolução 
estava em jogo, [p. 547] e o livro é essencialmente um argumento a seu favor, 
mais do que a favor da seleção natural, em apoio à qual ele avança pouco, 
comparativamente a outras ações sugeridas.

Sua publicação naturalmente despertou o interesse de Darwin; ele 
a citou com liberdade nas edições posteriores de A origem e organizou 
para que aparecesse em tradução inglesa. Esta foi feita pelo Sr. W. S. Dallas 
e publicada em 1869 com o título um pouco menos impetuoso de Facts 
and arguments for Darwin (Fatos e argumentos a favor de Darwin). Ela 
aumentou materialmente a reputação que Müller ganhou neste país durante 
os 12 anos precedentes, pela aparição nos Annals and Magazine of Natural 
History, de traduções ou resumos de seus principais trabalhos, também 
pela pena do Sr. Dallas.

O resultado mais importante, entretanto, do Für Darwin foi levar 
Darwin a escrever em agosto de 1865 a primeira de uma longa série de 
cartas que os dois naturalistas trocaram. O Sr. Francis Darwin deixou 
registrada sua lembrança do prazer que seu pai tinha nessa correspondência 
e sua impressão era que, de todos os amigos não vistos do seu pai, Müller 
era o mais respeitado. A grande proximidade de Müller com a natu- 
reza era exatamente o ponto de aderência mais apreciado por Darwin, que 
tão diretamente reconheceu a afinidade de caráter e postura mental entre  
ele próprio e seu correspondente que, ao perguntar a Müller sua opinião  
sobre a pangênese, escreveu: “Eu aprecio sua opinião mais do que a de 
qualquer um [...] eu tenho certeza de que nossas mentes são algo semelhantes”.

Algumas das cartas escritas por Müller foram encaminhadas para  
publicação na Nature; destas, como também das referências em cartas e 
livros publicados de Darwin, especialmente The form of flowers (A forma  
das flores) e Cross and self-fertilisation of plants (Autofertilização e ferti- 
lização cruzada de plantas), pode se formar uma ideia da abundância de 
observações novas e interessantes sobre todo tipo de assunto, mormente 
botânicos, que Müller fez e comunicou. Essas cartas, que arrancaram de 
Darwin a exclamação: “Heaven knows whether I shall ever live to make use of 
half of the valuable facts which you have communicated to me” (“O céu sabe 
se eu ainda viverei para fazer uso da metade dos fatos valiosos que o Sr. me 
comunicou”), mostram ainda melhor que os seus artigos, a compreensão 
e simpatia de Müller com o trabalho de Darwin, e consequentemente 
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sua tendência de estar sempre à procura de qualquer particularidade de 
estrutura ou modo de vida que pudesse ser explicada pela seleção natural.

Dessa maneira, quando da controvérsia com relação à existência 
do inseto necessário, ex hypothesi, para alcançar o nectário de Angroecum, 
argumentou-se que nenhuma mariposa existente possuía uma probóscide 
do tamanho necessário – aproximadamente 11 polegadas –, Müller 
acabou com a discussão enviando a probóscide de uma espécie brasileira e 
indeterminada de Sphinx, de comprimento suficiente, ao seu irmão, que a 
descreveu e ilustrou neste jornal.

A influência crescente dos jesuítas fez com que Müller deixasse 
Desterro em 1887 e voltasse à ocupação de colono, mudança que terminou 
com seu estudo de zoologia marinha. Nesse momento ele foi nomeado 
naturalista do governo brasileiro e modificou o âmbito dos seus estudos, 
ocupando-se de entomologia e botânica, e aplicando uma atenção mais 
sistemática à bionomia e observações de campo. Apesar de ser visto 
essencialmente como um entomologista, ele nada publicou sobre insetos 
nos seus primeiros trinta anos de carreira. No entanto, em 1873, ele começou 
uma série de trabalhos sobre cupins na Jenaische Zeitschrift; estes contêm 
algumas de suas concepções teóricas mais brilhantes levadas adiante na 
existência e função de formas reprodutoras suplementares e a inutilidade 
das verdadeiras imagos, assim como na comparação das duas formas com 
flores perfeitas e hermafroditas. Mesmo sendo os fatos no seu trabalho 
insuficientes para lhe permitir confirmar suas teorias, eles formaram a 
base sobre a qual o Prof. Grassi desde então vem construindo com sucesso, 
e os quais este reconheceu devidamente ao dedicar sua monografia ao  
seu predecessor.

A obra entomológica mais conhecida de Fritz Müller é sem dúvi- 
da sobre o mimetismo. A teoria original de Bates falhou em sugerir uma  
explicação para a mais impressionante categoria de semelhanças encon- 
trada entre borboletas, que é a que se mantém entre casais ou entre 
grupos naquilo que são consideradas formas protegidas, e que estava 
aberto a críticas em diversos pontos por falta de evidência. Deve ser 
frisado que Bates não elaborou essa teoria no Amazonas, mas após sua 
volta à Inglaterra, quando não tinha mais a oportunidade de observação 
especialmente direcionada. Müller primeiro trabalhou com a possibilidade 
da origem de uma forma mimética a partir de um padrão não mimético 
por etapas graduais, um ponto de vista tão pouco trabalhado que convidou 
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ao ceticismo; mas seu trabalho, apesar de sólido em princípio, sofria de 
uma falta de familiaridade com a gama de formas nos gêneros discutidos, 
que somente poderia ser sanada com os recursos de um museu, e a ideia 
tem sido tratada recentemente de forma mais exaustiva pelo Dr. Dixey.

Em 1879 Müller publicou na Kosmos, à qual desde o começo ele foi 
um colaborador assíduo, a bem conhecida teoria armada para completar 
a de Bates, baseada na suposição de que uma ave aprende a reconhecer e 
evitar espécies não palatáveis de borboleta como resultado de uma série 
de experimentos. A taxa de predação deve estar em relação direta com o 
número de aves e não de borboletas e por isso estaria distribuída entre 
várias espécies destas últimas e associada à aquisição de aparência comum, 
caindo uma fração da perda para cada grupo.

A “teoria Mülleriana”, assim destinada a perpetuar o nome do seu 
autor, é pouco típica do seu trabalho por sua especulação engenhosa 
não depender de observação direta e poder ter sido desenvolvida por 
um naturalista que nunca viu um exemplo vivo dos insetos com os quais 
lida. Mesmo assim permanece a primeiro e única tentativa séria de trazer 
um grupo de fatos intratáveis para a alçada da seleção natural, e mesmo 
se for suplantada ela terá contribuído imensamente para o estudo dessas 
magníficas semelhanças.

O artigo de Müller foi enviado por Darwin ao Prof. Meldola, então 
Secretário da Sociedade Entomológica de Londres, que reconheceu 
sua importância e imediatamente publicou uma tradução. A teoria, no 
entanto, encontrou muita oposição, incluindo a do próprio Bates, então 
pouco receptivo a novas ideias, mas para a gratificação do autor encontrou 
um apoio caloroso no Dr. Wallace, cuja adesão envolveu o abandono da 
concepção anterior de que essas semelhanças se deviam a condições locais 
desconhecidas. Três anos mais tarde essa concepção foi vigorosamente 
combatida por Müller em um artigo importante, porém menos familiar 
por não ter sido traduzido. Aceitar o seu argumento principal, o de que a 
semelhança resulta de um tipo de processo de seleção visual – e isso nunca foi 
seriamente respondido – não obriga acreditar em um processo destrutivo. 
Mesmo que Müller não sugira alternativas em seu artigo, ele aparentemente 
tinha e promovia a ideia de que outro fator, o da seleção ou segregação 
direta por parte dos próprios insetos, poderia ter certa participação. Ele 
dava muita atenção aos órgãos de olfato, odores e a outros mecanismos de 
reconhecimento das borboletas, e em um período anterior expressou sua 
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opinião de tal maneira que encontramos Darwin lhe escrevendo em 1871 
(Live and letters of Charles Darwin, iii, p. 151): “Would you object to my giving 
some such sentences as follows: F. Müller suspects that sexual selection may 
have come into play, in aid of protective imitation, in a very peculiar manner, 
which will appear extremely improbable to those who do not fully believe in 
sexual selection. It is that the appreciation of certain colour is developed in 
those species which frequently behold other species thus ornamented” (“Você 
se oporia de eu escrever umas frases como se segue: F. Müller suspeita de 
que a seleção sexual pode estar agindo em auxílio da imitação protetora 
de uma maneira peculiar, que aparentará muito improvável aos que não 
acreditam plenamente na seleção sexual. O que ocorre é que a apreciação de 
certas cores é desenvolvida nas espécies que frequentemente notam outras 
espécies ornamentadas da mesma maneira”). Admitido que isso foi uma 
especulação [p. 548] extravagante, é ao menos significativo que provavelmente 
não apresentou impossibilidade para a mente de um observador perante o 
qual os insetos em questão estavam constantemente presentes como uma 
realidade viva.

O trabalho sobre mimetismo foi levado a um desfecho com o relato, 
publicado em 1883, sobre asas despedaçadas coletadas de exemplares de 
uma borboleta não comestível, Acroea thalia, para provar que um inseto 
protegido não era imune a ataques por parte de aves. Ainda assim, mesmo 
se a evidência fosse tida como conclusiva, dificilmente indicaria a diferença 
entre a quantidade de ataques a borboletas protegidas e não protegidas, 
respectivamente, que deve ocorrer segundo a hipótese de Müller. E em 
vista das dúvidas expressas por observadores competentes com relação 
à prevalência de destruição de borboletas pelas aves, o assunto pede 
investigações adicionais e mais completas. Desde o trabalho de Müller 
foi feito pouco progresso no estudo do mimetismo por observação de  
formas vivas.

Entre os muitos outros assuntos entomológicos estudados por ele 
estão casos de dimorfismo em insetos de figueira e em uma espécie de 
mosquito na qual ele achou dois tipos de fêmeas, uma de olhos grandes 
e nectarífera, e outra de olhos pequenos e hematófaga; a construção do 
casulo nos Phryganeidae e o desenvolvimento, em alguns casos muito 
extraordinário, de várias espécies de insetos aquáticos. Recentemente, em 
1895, ele publicou nas Transactions da Sociedade Entomológica de Londres 
um trabalho sobre a metamorfose de um díptero aquático, cujo material, 
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no entanto, ele havia trabalhado uns 14 anos antes, quando os desenhos 
foram feitos. Esses talvez sejam os melhores exemplos publicados da sua 
habilidade como desenhista.

Na botânica o trabalho de Müller, como o de seu irmão e autor de 
Die Befruchtung der Blumen (A fertilização das flores), trata principalmente 
da fertilização das plantas e inclui uma quantidade de observações 
importantes sobre heterostilismo, hibridização e autoesterilidade, muitas 
das quais registradas nas obras Animals and plants under domestication 
(Animais e plantas sob domesticação) e Cross and self-fertilisation of plants 
(Autofertilização e fertilização cruzada de plantas) de Darwin. O resultado 
experimental obtido, por exemplo, na fertilização de orquídeas é de grande 
interesse; em uma série de casos ele foi capaz de estabelecer uma graduação 
progressiva de autoesterilidade de espécies nas quais a flor era estéril ao 
seu próprio pólen, mas não ao pólen de outras flores da mesma planta, 
até aquelas plantas nas quais toda fertilidade somente era obtida com 
cruzamentos, predominando o pólen de outra espécie. Mais interessante 
de tudo, em certas espécies foi observado que o pólen tinha um efeito 
efetivamente destrutivo sobre o estigma da mesma flor.

Seus anos mais tardios foram mais dedicados a estudos botânicos, 
mas o período foi nublado com uma sucessão de desfortúnios que ele 
atravessou com coragem, diminuindo sua atividade sem perder o interesse 
em pesquisa. Para ele, ciência significava o avanço do conhecimento e ele não 
procurava benefícios práticos para ele mesmo. Certamente eles não vieram 
espontaneamente. Já em 1880 ele sofreu gravemente com a destruição de 
sua propriedade por uma enchente, uma perda que despertou em Darwin 
uma comovente expressão de simpatia e o desejo de ajudar. Em um período 
posterior, o governo brasileiro, com singular mesquinhez, privou-o do seu 
cargo sem direito a pensão e o deixou em dificuldades financeiras; e há 
pouco, em 1894, ele foi preso por rebeldes e submetido à corte marcial. 
No mesmo ano sua esposa faleceu, mas o pesar, por grave que fosse, não o 
atingiu tão profundamente como o da perda de sua filha amada, ela mesma 
uma excelente observadora que, aos 11 anos de idade, descobriu a circum-
nutação de Linum. Ela morreu em Berlim e o golpe privou seu pai, durante 
muito tempo, de toda vontade de trabalhar. Mas seu entusiasmo indomável 
superou até esse problema e suas pesquisas seguiram até o último ano de 
sua vida.
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Chamar Müller pelo feliz título conferido por Darwin é reconhecer 
não somente a energia, perseverança e capacidade para observar que ele 
colocou no seu trabalho, mas também o critério que o levou a escolher 
os assuntos para estudar além da interpretação bem pensada e filosófica 
dos seus resultados. Se seu nome não está associado a nenhum marco no 
progresso do pensamento, à exceção de uma ou duas questões associadas à 
seleção natural, é porque ele encontrou sua fé intelectual na teoria que ele 
próprio se propôs a desenvolver e fortalecer. De fato, ele estava contente 
em ajudar na construção do edifício do qual outro era o arquiteto, e nessa 
tarefa seus serviços foram grandes. Pode-se questionar se algum outro 
naturalista, salvo o próprio Darwin, deu ao mundo tamanha quantidade 
de observações originais do tipo que apoia a seleção natural de maneira 
tão firme.

Fazer um levantamento justo e abrangente de sua lide não é fácil. 
Seus trabalhos são espalhados por muitos periódicos e uma bibliografia 
completa ainda está para ser feita; mesmo a listagem até 1883 do Royal 
Society Catalogue of Scientific Papers (Catálogo de trabalhos científicos da 
Sociedade Real) está incompleta, omitindo todas as contribuições à revista 
Kosmos. Além do mais, eles cobrem um espectro maior que a maioria dos 
naturalistas entende como sua área e estão longe de conter todos os seus  
resultados. Não poucas de suas notas foram trazidas a público pelos  
seus amigos aos quais ele as comunicou com sua generosidade caracterís- 
tica; outras ainda se encontram enterradas em suas notas e memorandos. 
E uma referência a publicações, como sobre o mimetismo, deixa claro que 
somente parte de suas observações publicadas encontrou o caminho para  
o saber comum do conhecimento científico, e muitas ainda esperam  
para serem incorporadas no contexto da Biologia.

Mais de 25 anos se passaram desde que Darwin escreveu a Müller:  
“I earnestly hope that you will keep notes of all your letters, and that some 
day you will publish a book, Notes of a naturalist in S. Brazil, or some such 
title” (“Eu sinceramente espero que você guarde registro de todas as suas 
cartas e que um dia publique um livro, Anotações de um naturalista no sul 
do Brasil, ou algo parecido”). Mas a ideia não o atraiu, e o desejo, mesmo 
repetido por muitos amigos, não se realizou. Por isso não podemos mais do 
que manifestar a esperança de que, agora que os seus trabalhos cessaram, 
um registro deles possa ser dado ao mundo como dever, um memorial de 
valor de um digno e sincero amante da natureza.
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Nota dos tradutores
NT-1 No início de 1861, Fritz Müller recebeu um exemplar da tradução alemã, Über 
die Entstehung der Arten... (1860), enviada de Bonn pelo amigo e colega dos tempos 
da faculdade de medicina, Max Schultze.



FRITZ MÜLLER

Necrológio de João Baptista de Lacerda
1899

LACERDA, J. B. Fritz Müller. Archivos do Museu Nacional, Rio de 
Janeiro, v. 10, p. XIII-XV, 1899.

[p. XIII] No dia 21 de maio de 1897, em Blumenau, Estado de Santa 
Catarina, Brasil, a morte cerrou para sempre os olhos de um ancião 
venerando, cuja existência foi toda ela devotada em benefício da ciência e 
ao mesmo tempo um modelo de honradez e um exemplo de quanto pode 
conseguir a energia da vontade quando visa a fins elevados. Com o cérebro 
afeiçoado e iluminado para as elucubrações científicas, ele atravessou uma 
boa parte da sua existência no meio da natureza tropical, na escuridão quase 
impenetrável das florestas virgens, nas planuras desertas, nas margens 
verdejantes dos regatos, na borda dos lagos quietos e adormecidos.

Quantas vezes surpreendeu-o a noite em lugares ermos, solitários, 
tendo por cima da cabeça o firmamento desferindo a cintilação das estrelas, 
e sob os pés descalços as ervas rasteiras do caminho! Aí, alquebrado pelas 
canseiras do dia, repousava sobre a terra nua e fria o corpo fatigado para 
recomeçar, aos primeiros raios do sol nascente, a sua instrutiva peregrinação 
nos campos e nas florestas. Nos seus solilóquios com a natureza agreste e 
selvática, ele conseguiu desvendar, em benefício da ciência, alguns mistérios 
e arrecadar para a cadeia darwinista da origem e sucessão das espécies 
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importantes subsídios. Esse incansável e quase original pesquisador da 
natureza foi, durante alguns anos, colaborador assíduo dos Archivos do 
Museu, onde ficaram registrados trabalhos seus de subido valor. Além de 
outras, há mais esta razão para que lhe consagremos uma página especial 
neste necrológio, lembrando os méritos e os seus serviços.

[p. XIV] Nasceu Fritz Müller em Windischholzhausen, perto de Erfurt, 
em 31 de março de 1822. Seu progenitor, Johann Friedrich Müller, era um 
padre protestante. Entre os seus antepassados, alguns foram letrados; era 
seu avô materno o célebre químico Johann Bartholomäus Trommsdorff.

Recebeu instrução primária em uma escola da aldeia de Mühlberg, 
perto de Gotha, onde residia seu pai, entrando em 1835 com seu irmão 
Hermann em um Ginásio em Erfurt. Cinco anos depois, tendo passado pelo 
Exame de Madureza, foi praticar em uma farmácia de Naumburg. Toda a 
sua vocação, porém, era para a matemática e para as ciências naturais; e para 
satisfazê-la frequentou as universidades de Greifswald e de Berlim, onde, em 
1844, defendeu tese e recebeu o grau de doutor, tendo escrito a sua disser- 
tação – De hirudinibus circa Berlinum hujusque observatis. – Foram seus 
mestres mais queridos os zoólogos Liechtenstein e Erichson, os botânicos 
Kunth e Hornschuch e o célebre fisiologista Johannes Müller, de Berlim.

Movido pelo desejo ardente de visitar países estrangeiros, fez o 
Curso de Medicina em Greifswald (1845-1848), dispondo-se a ocupar 
um lugar de médico de navio. A Alemanha, porém, atravessava então um 
período de grande comoção política: ela revoltava-se contra a influência 
clerical e contra as arbitrariedades incoercíveis de um governo despótico. 
Na reação que sobreveio a esse movimento em favor da liberdade, Fritz 
Müller, que amava a liberdade e se manifestava sempre em favor dela, foi, 
como tantos outros, condenado ao ostracismo. Depois de haver lutado 
algum tempo pela vida, curtindo acerbos desgostos e grandes necessidades, 
na sua pátria, ele decidiu-se a emigrar para o Brasil, onde chegou em 1852. 
Buscou a colônia alemã de Blumenau, na então província de Santa Catarina, 
para sua residência, e ali se entregou com esforço e coragem aos mais 
rudes labores. Naturalizou-se cidadão brasileiro. Conhecido o seu valor de 
homem instruído, chamaram-no, em 1865, para professor de Matemática 
no Liceu do Desterro. Já nessa época ele consagrava grande parte do seu 
tempo às ciências naturais, mostrando-se adepto das doutrinas de Darwin. 
Uma das suas mais conhecidas publicações – Für Darwin – foi dada à 
estampa nessa época. Desligando-se do Liceu do Desterro, regressou a 



265

<<
  S

um
ár

io
N

ec
ro

ló
gi

os
 d

e 
Fr

itz
 M

ül
le

r

Blumenau, onde, com as suas pequenas economias, comprou um sitiozinho, 
que ele transformou em campo de experimentação e de observação. Em 
1877, o ex-imperador D. Pedro II, informado do valor de Fritz Müller 
como naturalista, nomeou-o naturalista viajante do Museu Nacional, com 
residência em Blumenau. Enquanto exerceu esse lugar, [p. XV] desempenhou-
se de suas obrigações por tal modo que podem disso dar testemunho as 
coleções recolhidas ao Museu e os trabalhos que ele publicou nos Archivos.

Intriguinhas políticas, porém, e exigências desarrazoadas chegaram 
ao ponto de se falar em demiti-lo do lugar que ele exercia, de naturalista 
viajante do Museu, não tendo sido levada a efeito tão injusta recompensa 
aos bons serviços do sábio naturalista, porque houve oposição de uma 
vontade superior no governo. Em 1891, já no novo regime, foi, sem a 
mínima compensação, demitido aquele velho septuagenário, carregado de 
anos e de bons serviços à ciência.

No período nefasto da revolta, em 1893, foi preso em Blumenau e 
esteve a ponto de ser fuzilado com outros presos, também nessa ocasião. 
Não permitiu o acaso que fosse perpetrado tão bárbaro delito, cujo efeito 
moral, perante as nações mais cultas, serviria apenas para detrair os nossos 
foros de nação civilizada.

No ano seguinte, perdeu a sua dedicada companheira de muitos 
anos naquela solidão, e acabrunhado por tantos desgostos e tantas 
contrariedades na vida, sentiu-se desfalecer, acabando a sua acidentada e 
laboriosa existência no meio da natureza do Brasil, que fora durante longos 
anos a dileta ocupação de sua inteligência. Fritz Müller começou botânico 
e acabou zoólogo. Ele sabia tão bem fazer a análise como recompor a 
síntese. Ultimamente, notava-se nos seus trabalhos uma preocupação 
dominante: procurava da observação de novos fatos tirar argumentos em 
favor da doutrina transformista, confessando-se assim adepto convicto das 
doutrinas de Darwin.

Com estes despretensiosos traços biográficos, o Museu Nacional do 
Rio de Janeiro paga uma dívida de reconhecimento ao sábio naturalista, 
que honrou ao mesmo tempo a sua pátria no Brasil e aproveitou, em favor 
da ciência universal, a opulenta natureza do nosso país.





FRITZ MÜLLER

Necrológio de Reinhold von Hanstein 
1897-1898

HANSTEIN, R. von. Fritz Müller – Nachruf. Jahresbericht des 
Westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst, 
Münster, Janeiro, v. 26, p. 11-15, 1897-1898.

[p. 11] Chegou recentemente de Blumenau a notícia de luto de que Fritz 
Müller faleceu em 21 de maio (1897). Nele faleceu um daqueles homens 
que participaram de maneira excepcional na poderosa luta científica 
da segunda metade de nosso século, que culminou com a vitória total e 
definitiva da Teoria da Evolução. Não exigente, modesto, vivendo apenas 
em seu trabalho científico, trabalhou como cientista natural por meio 
século, e, se considerarmos o número extraordinariamente grande de fatos 
que observou e divulgou, nossa admiração aumenta pelo fato de ele ter 
feito suas observações e descobertas longe dos grandes locais de trabalho 
da ciência natural moderna, às vezes em condições pouco favoráveis.

Fritz Müller nasceu em 31 de março de 1822, como filho de um 
pastor, em Windisch-Holzhausen, na Turíngia. Inicialmente, ele passou 
sua juventude aqui [em Windisch-Holzhausen], mais tarde em Mühlberg, 
para onde seu pai havia sido transferido. Ao perambular por montanhas e 
vales, ele e seu irmão Hermann Müller, que era alguns anos mais jovem 
e fez um ótimo trabalho em expandir a doutrina da polinização das flores 
por insetos, desenvolveram aquele aguçado talento de observação que 
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mais tarde se tornou uma tal característica proeminente de seu método de 
pesquisa e lhe rendeu o nome de “Príncipe dos Observadores” por parte  
de Darwin. Inicialmente ensinado por seu pai, mais tarde Müller frequentou 
o Ginásio [p. 12] em Erfurt, cidade na qual seu avô materno vivia como 
farmacêutico. Foi provavelmente por sugestão de seu avô que o jovem, que 
tinha um vívido interesse pelas ciências naturais, passou a estudar farmácia 
depois de concluir sua carreira escolar. Mas parece que, com o tempo, isso 
não lhe agradou, e logo o encontramos como aluno de Johannes Müller, 
que na época reunia um ativo círculo de ouvintes em Berlim. – Ele então se 
dedicava ao estudo da zoologia, especialmente foi para as sanguessugas que 
ele voltou seu interesse. Além da dissertação De hirudinibus circa Berolinum 
hucusque observatis, publicada em 1844, no mesmo ano ele publicou outro 
artigo sobre Hirudo tessulata, e logo depois outro sobre os órgãos genitais 
de Clepsine e Nephelis. Temporariamente ele assumiu a cátedra de pro- 
fessor de ciências naturais em Erfurt, mas desistiu dessa posição porque 
ela não o satisfez e se dedicou ao estudo da medicina em Greifswald. Lá ele 
aproveitou a oportunidade para fazer observações sobre a fauna marinha. 
Durante esse tempo, os trabalhos recaem sobre Gammarus ambulans, 
Orchestia euchoree, assim como Tanais.

Mas ele permaneceu em sua terra natal por poucos anos. Parece que 
as condições políticas desconfortáveis, que fizeram com que tantos dos 
melhores emigrassem naquela época, também o fizeram decidir deixar a 
Alemanha. Ele foi para o Brasil em 1852, onde se tornou fazendeiro em 
Blumenau (Província de Santa Catharina). Pouco depois, foi nomeado 
professor em Desterro. Isso o trouxe de volta ao mar, e embora lá, longe 
de qualquer tráfego científico e de todas as conveniências que laboratórios 
e bibliotecas bem estabelecidos oferecem ao pesquisador em atividade, 
inteiramente por conta própria, por outro lado, ele teve uma boa opor- 
tunidade de fazer múltiplas observações em um rico mundo animal 
tropical. Quinze anosNT-1 ele ficou em Desterro. Em 1867, desistiu de sua 
posição, pois os jesuítas ganharam uma influência significativa naquela 
escola. Ele trabalhava agora no Museu do Rio de Janeiro como “naturalista 
viajante”, e como tal recebia modesto salário até 1892. Tinha residência em 
Blumenau, ou seja, em Itayahi. Dali, como antes em Desterro, enviou à sua 
pátria inúmeros tratados, que apareceram em várias revistas de zoologia. 
Parte de suas obras foi publicada nos Arquivos do Museu do Rio de Janeiro. 
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Assim como manteve comunicação científica com sua antiga pátria, sua 
casa sempre foi hospitaleira a todos os naturalistas alemães que viessem  
ao Brasil.

Na casa dos 70, o governo brasileiro foi forçado a retirar seu salário 
porque ele não conseguiu atender à solicitação de mudança de residência 
para o Rio de Janeiro. Assim, na velhice, ele se viu dependente da renda de 
sua modesta fazenda. Alguns anos antes, a morte de sua talentosa filha, que 
estava em Berlim por causa da própria educação, deixara-o em profunda 
dor. No [p. 13] ano de 1894, ele teve que lamentar a perda de sua esposa. 
As tempestades da guerra civil que eclodiu no Brasil após a queda do 
Império também o afetaram. Em todas essas tristezas, o trabalho científico 
continuou sendo seu consolo e sua alegria.

E, de fato, o que ele realizou a serviço da ciência é um rico trabalho.  
É verdade que não escreveu uma grande obra única, mas, no elevado nú- 
mero de seus tratados, em sua maioria pouco extensos, que tratam preferen- 
cialmente da estrutura, do desenvolvimento e do modo de vida dos animais 
inferiores – nos últimos anos, ele também fez grande número de trabalhos 
botânicos –, tamanha abundância de observações é registrada que nós aqui  
apenas podemos descrever brevemente as suas principais linhas.

Fritz Müller não era um especialista. Suas observações se estendem 
aos mais diversos grupos do mundo animal inferior. Ele fez contribuições 
para o conhecimento de esponjas e celenterados, briozoários e braquiópo- 
des, moluscos e várias classes dos artrópodes. Também voltou sua aten- 
ção para a flora brasileira e divulgou seu conhecimento por meio de 
inúmeros tratados. Ele sempre tentou compreender as características 
anatômicas e morfológicas descobertas por meio da observação, em seu 
significado para o modo de vida dos animais, e esclarecer por meio da 
observação cuidadosa as múltiplas maneiras pelas quais os organismos 
individuais se inibem ou se promovem mutuamente em suas condições  
de vida.

Desde o início dos anos 1860, o fio condutor de suas numerosas 
observações individuais tem sido o esforço para apoiar a Teoria da Evolução, 
com tantos fatos inquestionáveis quanto possível. Assim que tomou 
conhecimento de A origem das espécies, de Darwin, ele tentou por suas 
próprias observações chegar a uma posição firme em relação à Teoria da 
Evolução, e para testá-la escolheu a classe dos crustáceos, cujos numerosos 
grupos, ramificando-se de muitas maneiras, eram de fato particularmente 
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adequados para tais investigações. Em seu pequeno e clássico texto Für 
Darwin, ele apresentou os resultados de seus estudos, os quais o tornaram 
um grande defensor de Darwin. Além de outras informações interessan- 
tes, como a ocorrência de dois machos distintos no gênero Tanais, os 
diferentes modos de respiração dos caranguejos que respiram ar, as dife- 
rentes formas do coração nos isópodes etc., Fritz Müller prova que os 
variados grupos de crustáceos mostram traços em comum em sua história 
evolutiva, discute o desenvolvimento dos camarões por ele descoberto, 
cujo estágio náuplio ele havia encontrado, bem como a notável história de 
desenvolvimento dos peculiares Rhizocephala, que ele também esclareceu. 
Ao final de seu trabalho, formula a lei de que a história do desenvolvimento 
do indivíduo repete a evolução da espécie de forma abreviada e às vezes 
modificada, que Haeckel posteriormente elaborou como a “Lei Biogenética 
Fundamental” e [p. 14] se tornou a base para toda a nova direção da pesquisa 
em história do desenvolvimento.

Além das observações usadas nesse texto, Fritz Müller frequen- 
temente fazia dos interessantes grupos da classe dos crustáceos o objeto 
de sua investigação. Devemos a ele contribuições para a história do 
desenvolvimento dos estomatópodes e de vários isópodes, observações 
sobre anfípodes, cirrípedes e ostracodes – destes últimos ele descreveu uma 
espécie peculiar que vive ao lado de larvas de insetos e outros animais nos 
acúmulos de água entre as folhas das bromeliáceas epífitas.

Uma série de observações importantes de Müller se relaciona a 
diferentes grupos de insetos. Particularmente, devem ser mencionadas 
suas investigações sobre a glândula odorífera de várias borboletas, sobre 
a formação das veias de suas asas e sobre alguns casos interessantes de 
mimetismo e semelhança protetora nessa ordem de insetos, bem como 
seu trabalho sobre os friganeídeos, que ele considerava os parentes mais 
próximos das borboletas, seus estudos sobre cupins e sobre vários mos- 
quitos – nomeadamente sobre a interessante espécie Paltastoma torrentium, 
que se distingue pela ocorrência de duas formas femininas diversas –, 
bem como os seus estudos sobre as abelhas brasileiras, nomeadamente as 
meliponíneas sem ferrão, e as formigas. Com isso, resultou que ele também 
dedicou sua observação às múltiplas relações entre os insetos e o mundo 
das plantas. Ele mesmo publicou algumas informações interessantes sobre 
a polinização de flores por insetos e deixou muitas outras para serem 



271

<<
  S

um
ár

io
N

ec
ro

ló
gi

os
 d

e 
Fr

itz
 M

ül
le

r

publicadas por seu irmão Hermann Müller. Sua observação de que machos 
e fêmeas de uma espécie de inseto geralmente preferem flores diferentes 
é, da mesma forma, de interesse aqui. Ele também publicou vários artigos 
sobre as plantas mirmecófilas do México.NT-2

Se seu trabalho com crustáceos e insetos constitui a maior e mais 
importante parte de seu estudo zoológico, então, como eu disse, ele voltou 
repetidamente sua atenção para os outros grupos de animais. Publicou 
diversos artigos sobre os pólipos e as medusas de Santa Catharina, sobre 
as vesículas marginais da água-viva dos hidrozoários, bem como sobre a 
suposta simetria bilateral dos ctenóforos; fez contribuições para a história 
do desenvolvimento dos braquiópodes e uma investigação sobre o sistema 
nervoso colonial dos briozoários. Mesmo às sanguessugas, às quais dedicou 
seus primeiros trabalhos científicos, ele voltou repetidamente.

No contexto de um curto necrológio, não é possível dar conta 
detalhada dos resultados de um número tão rico de trabalhos como aqueles 
fornecidos por Fritz Müller. Uma breve visão geral das principais direções 
para as quais sua atividade científica se voltou pode bastar aqui para 
destacar a fecundidade de sua obra. Também deve ser mencionado que ele 
apoiou vários naturalistas com seus conselhos experimentados e testados 
e que esteve em contato científico com Darwin até o fim de sua vida,[p. 15] e 
muitas vezes foi por ele solicitado para examinar suas opiniões, como um 
observador altamente valorizado.

Quando a idade avançada fez valer seus direitos nos últimos anos de 
sua vida, quando o olhar atento, praticado na observação, tornou-se mais 
fraco, ele encontrou uma ajuda bem-vinda em sua família. Como sua filha, 
cujo fim prematuro já mencionei acima, também seus netos, a exemplo do 
avô, desenvolveram-se em observadores da natureza capazes e o apoiaram 
na coleta e na observação de plantas e animais. Um amigo de longa data 
do falecido, Ernst Krause – cujo necrológio foi publicado no Vossische 
Zeitung imediatamente após a morte de Fritz Müller e do qual tomamos 
em parte os dados sobre a vida externa de Müller –, nessa ocasião publicou 
uma carta de Müller que dá, ao mesmo tempo, um retrato vívido dessa 
atividade conjunta de coleta e um testemunho gratificante de que Fritz 
Müller encontrou uma fonte constante de satisfação e prazer no trabalho 
científico até seus últimos anos, apesar de vários acontecimentos ofensivos  
e tristes.
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Notas dos tradutores
NT-1 Foram 11 anos em Desterro, de 1856 a 1867.
NT-2 Informação incorreta, pois as plantas são de Santa Catarina, Brasil.



SOBRE A VIDA E A ATIVIDADE BOTÂNICA  
DO DR. FRITZ MÜLLER

Necrológio de Friedrich Ludwig 
1897

LUDWIG, F. Über das Leben und Thätigkeit Dr. Fritz Müller’s. 
Botanisches Zentralblatt, Munique, v. 71, n. 9, p. 291-302, n. 10,  
p. 347-363, n. 11, p. 401-408; pl. II-V, 1897.NT-1

PARTE I (p. 291-302)
[p. 291] Em 21 de maio de 1897, em Blumenau, o ornamento da 

germanidade no Brasil, um dos maiores naturalistas e uma das pessoas  
mais nobres de nosso tempo, ele, a quem Charles Darwin chamou de 
“Príncipe dos Observadores”, fechou os olhos, deixando a ciência, seus 
parentes e o grande número de seus amigos em profunda tristeza.

Fritz Müller (Johann Friedrich Theodor Müller), posteriormente 
doutor em filosofia, duplo doutor honorário em medicina (Bonn, 1868; 
Tübingen, 1877) e membro honorário das maiores sociedades científicas, 
nasceu em 31 de março de 1822, como o filho mais velho do pastor de 
Windischholzhausen, no distrito de Erfurt, e já herdou de seus pais o amor 
pelas ciências naturais em sua trajetória de vida, que agora também passou 
para seus netos. O pai era um grande amante da natureza, e a mãe, filha do 
famoso químico de Erfurt J. Bartholomäus Trommsdorff.
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Fritz Müller recebeu as primeiras aulas, assim como seu irmão 
Hermann, o conhecido biólogo, na escola da aldeia em Mühlberg, perto de 
Gotha, para onde seu pai havia sido transferido (e onde este último morou 
por 50 anos, até 1873), sob a direção do reitor Tänzer. Mais tarde, o próprio 
pai o preparou para o [p. 292] TertiaNT-2 do colégio de Erfurt, onde também foi 
aprovado no exame Matura.NT-3 Depois de se dedicar inicialmente à farmácia 
em Naumburg, nós o encontramos entre 1841 e 1845 como estudante de 
matemática e ciências naturais nas universidades de Berlim, Greifswald e  
– novamente – Berlim. Em 1844, ele recebeu seu doutorado em filosofia com 
base em uma dissertação sobre as sanguessugas nos arredores de Berlim, e em 
março de 1845 foi aprovado no exame de professor sênior, para depois fazer o 
ano probatório no ginásio de Erfurt. Depois de apenas seis meses, o impulso 
por pesquisa livre e o desejo de fazer viagens científicas mais longas como um 
médico de bordo o levaram a abandonar a gestão escolar e ir para Greifswald 
como estudante de medicina. Após concluir seu novo curso de estudos, 
emigrou para o Brasil em 1852, provavelmente menos por motivos políticos 
do que para poder seguir a escolha de seu coração, onde primeiro passou 
quatro anos como fazendeiro em Blumenau, no rio Itajaí, depois oito anos 
como professor de matemática no Liceu Provincial de Desterro. Expulso dessa 
posição pelos jesuítas em 1865, voltou para Blumenau, de onde inicialmente 
realizou trabalhos científicos durante o governo do nobre imperador Dom 
Pedro, por encargo da Província de Santa Catarina, então como “naturalista 
viajante” do Museu do Rio de Janeiro, os quais foram parcialmente publicados 
nos tratados do museu e forneceram uma riqueza das coleções mais valiosas. 
Nos tempos da revolução e nos tempos da República, ele sofreu de muitas 
maneiras. Aos 69 anos, exigiu-se que deixasse o local de residência e se mu- 
dasse para o Rio de Janeiro com um mísero salário anual de dois contos  
de réis, e quando declarou que não poderia seguir essa instrução foi sumaria- 
mente demitido. Em seu 70o aniversário, o mundo acadêmico o home- 
nageou com um álbum e várias honrarias, presentes etc. O álbum, que saiu 
da Alemanha em tempo, só o alcançou em 5 de outubro de 1892. O resto 
de sua vida, que não correu sem contratempos, ele passou na atividade 
científica privada. Em 1893, após uma batalha que aconteceu a apenas 
um quilômetro de sua casa, ele e outras oito pessoas foram presos pela 
multidão de Blumenau por dias e ameaçados de fuzilamento. Durante essa 
prisão, ele se lembrou de seus dois avós, que após a Batalha de Leipzig, 
quando Erfurt ainda estava nas mãos dos franceses, foram presos como 



275

<<
  S

um
ár

io
N

ec
ro

ló
gi

os
 d

e 
Fr

itz
 M

ül
le

r

reféns por estes com dez outros cidadãos respeitados (Trommsdorff disse 
ter ministrado casca de salgueiro a Napoleão, em vez de quinino).NT-4 Desde 
que emigrou, Fritz Müller teve um casamento feliz, do qual teve várias filhas.

Na manhã de 24 de março de 1894, sua esposa morreu em seu 68o 
aniversário nos braços dele e de sua filha. “Isso”, escreve ele, “tornou minha 
casa e minha vida incrivelmente vazias. Além de casa, desde a partida de 
meu sobrinho [p. 293] Alfred Möller,NT-5 não tenho ninguém que tivesse simpatia 
e compreensão pelos assuntos e questões que me preocupam, exceto a minha 
filha mais velha (Sra. Anna Brockes). Estranhamente, os dois filhos de Anna 
têm muito pouco interesse pela natureza, enquanto Fritz Lorenz, que cresceu 
em minha casa, e seu irmão mais velho, Hans, se distinguem por isso, mas 
sua mãe não”. Seus netos o apoiaram de várias maneiras em seu trabalho e 
foram também a alegria de sua idade.
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No final de sua vida, a morte o encontrou em corpo de ancião, 
como mostra a foto que ele me enviou em 1891, mas mentalmente em 
pleno frescor viril, e quem quer que veja e leia suas últimas cartas com sua 
caligrafia latina sólida e seu conteúdo engenhoso e espirituoso gostaria de 
concluir uma idade de 45, mas nunca suspeitar de um homem de 75 anos 
que foi testado por um destino de vida difícil como escritor.

[p. 294] Os trabalhos mais importantes de Fritz Müller desde o primeiro 
momento de sua pesquisa no Brasil são aquele sobre os Rhizocephala e o 
texto Para Darwin, de 1864, no qual, entre outras, também fez a importante 
afirmação de que a ontogenia dos organismos representa uma breve 
recapitulação da filogenia.

Seu trabalho tanto no campo zoológico quanto no botânico é muito 
disperso, de modo que Darwin já expressou a ele, seu amigo, o desejo de 
combinar suas incontáveis e mais interessantes observações em uma obra 
maior, e Carus Sterne observa que apenas poucas pessoas têm ideia de 
quantas observações importantes e inumeráveis esse naturalista alemão do 
governo brasileiro trouxe à luz nos diversos campos das ciências naturais. 
Por isso, aqui é possível apresentar apenas uma descrição imperfeita de sua 
atividade científica e, de fato, principalmente – de acordo com o objetivo 
desta revista – no campo botânico, até certo ponto, apenas uma pequena 
contribuição para uma biografia mais abrangente, que em tempos próximos 
será realizada por alguém com essa vocação. Essa descrição se baseia em 
uma viva correspondência de 14 anos com os imortalizados, que após a  
morte de seu irmão Hermann Müller renovou a amizade que me ligava  
a ele e a manteve até o seu fim. Essa correspondência dá uma imagem fiel 
do desenvolvimento histórico da atividade botânica de Fritz Muller.

Muito do que é oferecido aqui ainda não foi publicado, enquanto 
outras comunicações das cartas são apenas um suplemento aos ensaios 
científicos do autor ou ao meu próprio trabalho, que cresceu a partir das 
sugestões e divulgações de Müller.

Embora Fritz Müller sempre mantivesse os olhos abertos em todas 
as direções e continuasse a fazer numerosas observações zoológicas e 
botânicas, várias épocas principais podem ser distinguidas em sua atividade 
científica, das quais a primeira, a predominantemente zoológica, cobre o 
período até aproximadamente 1865 em seu trabalho sobre os Rhizocephala 
(Quadro I, no 1), o texto Para Darwin (2), numerosos artigos sobre todos 
os outros grupos de crustáceos (por exemplo, descoberta da forma náuplio 
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dos camarões), os pólipos e as medusas de Santa Catarina, braquiópodes, 
briozoários (sistema nervoso colonial) e outros grupos de vermes, sobre 
duas formas de fêmeas do mosquito Paltostoma torrentium etc. A partir de 
então, data o período da biologia vegetal, que mais tarde foi seguido por um 
período morfológico-matemático e, finalmente, por um período botânico-
sistemático-biológico, entrelaçado com investigações micológicas.

O período biológico conecta entre si o trabalho de Darwin, o de 
Hermann Müller e o de Friedrich Hildebrand. A relação entre os dois 
irmãos, em particular, [p. 295] trouxe à luz muitos fatos biológicos importantes 
da flora brasileira, alguns dos quais são descritos na Variation of Animals, 
de Darwin etc. (sobre uma variedade de milho, a reprodução de orquídeas, 
o efeito direto do pólen em orquídeas, uma Bignonia não autofecundável), 
publicado em parte no Jenaische Zeitschrift, na Nature, no Botanische 
Zeitung; “ele descobriu” – escreve Hermann Müller em 1873 – “em várias 
orquídeas que elas não são apenas estéreis com seu próprio pólen, mas que 
até mesmo o pólen e o estigma da mesma flor agem como um veneno mortal 
um para o outro; ele descobriu em várias flores [Chamissoa, Epidendrum 
(10)] a manifestação ainda em desenvolvimento de certas configurações, e 
especialmente em Faramea (8) e Posoqueria (4) que certas peculiaridades 
benéficas para as plantas sob dadas condições de vida não alcançaram de 
forma alguma a expressão mais perfeita [...] espera-se que ele traga em breve 
ao conhecimento geral suas observações abrangentes sobre as orquídeas 
brasileiras, em um trabalho especial”. Os volumes do Botanische Zeitung de 
1867 a 1870 mostram numerosas descobertas feitas por ele, em parte da 
pena de Friedrich Hildebrand, em parte da sua; assim, entre outros, sobre a 
heterodistilia de Faramea (9), a tristilia (o trimorfismo) de Pontederia (12), 
as manifestações da fertilização das orquídeas e o efeito similar a veneno de 
seu próprio pólen, os arranjos de flores em Martha fragrans, Eschscholtzia, 
Epidendrum e Tabernaemontana, as tentativas de polinização com espécies  
de Abutilon.

Seguem-se os seus numerosos trabalhos na Kosmos, inicialmente 
sobre as aristas de Aristida (16), as flores das hesperídeas do Brasil (26), 
os animais aquáticos nas copas das árvores (28), as plantas com formigas 
(imbaúbas e seus protetores) (29), as plantas-bússola (30) – interrompidos 
de tempos em tempos por estudos zoológicos, como os das veias das 
asas e escamas perfumadas de borboletas brasileiras (14, 18), dos insetos 
voadores aprisionados em flores (19), do mimetismo e do dimorfismo 
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sexual em borboletas (20, 23, 31, 38), das rainhas das meliponíneas e seus 
interessantes estudos sobre os Phryganeidae.

Um besouro com tromba de borboleta e uma borboleta que imita um 
colibri (27, 32), assim como os protetores da imbaúba, novamente formam 
a transição para adaptações biológicas nas quais ambos os reinos naturais 
estão envolvidos; em primeiro lugar estão as investigações sobre o figo 
comestível e o figo selvagem (caprificus), que o ocuparam em 1882 (34). 
Ao mesmo tempo, foi concluído o importante trabalho sobre as plantas 
trepadeiras (39). Em 1883/84, ocupou-se com a heteranteria de Cassia, 
Heteranthera, Lagerstroemia (36), os arranjos florais de Cypella, Eichhornia 
e melões (41, 42, 40), e traz acréscimos ao Os meios de difusão das plantas, 
de Friedrich Hildebrand (43).

A descoberta da enantiostilia, as plantas com pistilo à direita e à  
esquerda (correspondendo às plantas de pistilo longo e curto), [p. 296] 
segundo Todd, surgiu naquela época por Fritz e Hermann. Fritz Müller as 
encontrou em Marantaceae, além disso em Cassia neglecta e C. multijuga 
em diferentes graus de adaptação (enquanto Cassia laevigata fornece 
apenas anteras fecundantes e nutritivas, mas sem presença de enantiostilia; 
92, 100, p. 426, 481). Infelizmente, as três espécies de Cassia, cujas sementes 
Fritz Müller me enviou em 10 de junho de 1884, não se desenvolveram na 
estufa. Por outro lado, tanto as de Pistia quanto as de Mayaca fluviatilis 
germinaram, com resultados interessantes sobre a germinação das 
sementes por ressecamento (conferir meus relatórios 85, 86). – Minhas 
investigações e publicações de observações conjuntas com Phyllanthus 
niruri (82) e Urena lobata (nectários de formigas 91 etc.), bem como meu 
trabalho (bibliografia 88, 90, 93, 94, 96, 98 etc.), surgiram de semelhan- 
tes remessas.

Em 21 de setembro de 1884, recebi um Galium com frutos seme- 
lhantes a bagas vermelhas, além do Julocroton, cujas flores masculinas têm 
tipicamente 11 estames em dois círculos quíntuplos e um único estame 
no meio da flor, e as sementes da marantácea Stromanthe Tonckat, pretas 
brilhantes com envoltório branco, são dispersas por pássaros. Os frutos 
vazios voltam a se fechar e ganham uma cor mais viva, pelo que continuam 
a servir de atração – tal como as flores mais velhas de Pulmonaria, Lantana 
(83), conferir também (94).

Fritz Müller também havia voltado sua atenção para a questão 
levantada por Hermann Müller na última parte de sua vida, sobre o significado 
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do período de floração da flor única e da inflorescência para a polinização. 
Ele escreve: “Deve fazer uma grande diferença se uma flor fica aberta apenas  
por algumas horas (como algumas Burmanniaceae) ou por várias semanas 
(como algumas orquídeas), se uma espiga (ou mesmo uma árvore inteira) 
desdobra todas as flores de uma vez ou as deixa florescer uma após a outra 
ao longo dos meses (a última espiga de uma lobélia, com mais de 2 m de 
comprimento, floresceu por quatro meses no meu jardim no ano passado). Se as 
plantas são raras, e os polinizadores, frequentes, a floração simultânea, ou seja, 
uma exibição o mais conspícua possível, é mais vantajosa. Se os polinizadores 
são raros, o florescimento gradual e de longa duração merecerá preferência; 
com o passar do tempo, se encontrará um ou outro visitante, apenas para 
retornar regularmente até o fim do período de floração; porque não apenas as 
mamangavas e as abelhas, mas também as borboletas tendem a voltar às fontes 
de alimento que encontram todos os dias. Então eu vi uma Castnia ardalus, 
o único animal de sua espécie que voou aqui naquela época e reconhecível 
também por uma asa ferida, voando todos os dias durante semanas em um 
Clerodendrum vermelho em meu jardim, e eu observei repetidamente coisas 
semelhantes em outras borboletas” (conferir também 90).

[p. 297] Em setembro de 1884, encontramos Fritz Müller com seu 
meio-irmão Wilhelm (o zoólogo Prof. Dr. W. Müller, em Greifswald, que 
sobreviveu sozinho aos dois irmãos), que se ocupou dos estados juvenis dos 
Nymphalidae (mais de 100 gêneros) e ficou em Blumenau até a primavera 
de 1885, o qual de uma viagem ao mar trouxe muitas criaturas trabalhadas, 
mas quase nada de novo sobre as plantas (apenas a ampla distribuição de 
plantas de praia marinha, o espinafre-da-nova-zelândia – Tetragonia –, 
nosso aipo, uma Drosera entre Sphagnum e mirtilo, um subarbusto perene 
alto com belas espigas florais se destacou). Alguns trabalhos zoológicos, 
por sua vez, substituem os botânicos (46, 47, 48, 51, 52). Isso é seguido por 
outros trabalhos altamente significativos de Fritz Müller sobre os processos 
de reprodução de figos e vespas de figo.

Os méritos de Fritz Müller em descobrir a complicada e estranha 
relação entre o caprificus e o figo comum, as numerosas espécies de figos 
com seus polinizadores e inquilinos, o desenvolvimento gradual da galha 
feminina e das flores frutíferas, junto com os méritos do Conde Solms-
Laubach, eu os destaquei devidamente em Biologische Centralblatt (79, 84, 
bem como em 85). Além de (34), as obras correspondentes de Fritz Müller 
também podem ser encontradas em (37, 55, 59, 60).
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Nessa época, iniciou-se o trabalho morfológico-matemático de 
Müller, especialmente aquele sobre a estrutura matemática da flor e da 
inflorescência, ao qual voltaremos mais tarde, o que acaba por ser um trabalho 
sistemático (o estudo de famílias de plantas superiores), ao mesmo tempo 
que o interesse é despertado novamente pelos assuntos micológicos e pelos 
estudos sobre eles, que permeiam os outros. Os primeiros foram inspirados 
nos “diagramas florais” de [August Wilhelm] Eichler. Em 15 de outubro de 
1885, ele me escreveu: “Por meio de meu irmão Wilhelm, que está de volta à 
Alemanha desde junho, pedi que me enviasse os diagramas florais de Eichler, 
e é um grande prazer para mim trabalhar com as nossas famílias de plantas, 
segundo esse esquema”. Isso ele fez, e essas investigações o aproximaram do 
próprio Eichler, que infelizmente durou pouco tempo (68), pois já em 1887 
ele soube de sua morte, o que o afetou muito. As Famílias de plantas naturais, 
de [Adolf] Engler e [Karl Anton] Prantl, deram-lhe inspiração adicional para 
esses estudos, embora ele não tenha adquirido esse trabalho porque aos 65 
anos de idade tinha poucas chances de ver o fim.

Em 1886, encontramos trabalhos de Fritz M. sobre Feijoa – uma 
árvore que oferece aos pássaros suas folhas como isca alimentar (58), 
como faz Myrrhinium após uma investigação posterior –, sobre os brotos 
secundários nas folhas de Begonia (62), os desvios simultâneos na formação 
[p. 298] de Alpinia (89), a germinação da Bicuiba (66) e outros trabalhos 
morfológicos a serem mencionados posteriormente.

Em 1886, Fritz Müller compartilhou a alegria de ver com ele dois 
jovens pesquisadores alemães, [Andreas] Schimper e [Heinrich] Schenck, 
cujas pesquisas foram enriquecidas, estimuladas e guiadas de várias manei- 
ras pelo estudioso alemão do Brasil. Suas investigações foram registradas 
nos Botanischen Mittheilungen aus den Tropen publicados por A. F. W. 
Schimper (Caderno I: Schimper, “As inter-relações entre as plantas e as 
formigas na América tropical”, 1888 – o “corpúsculo de Müller” da Cecropia 
recebe o nome de Fritz Müller. – Caderno II: Schimper, “A vegetação epífita 
da América”, 1888. Caderno IV e V: Schenck, “Contribuições para a biologia 
e anatomia dos cipós, em particular os nativos do Brasil”, 1892/93). Para 
grande pesar de Müller, os dois deixaram Blumenau no dia 11 de novembro. 
“Passamos dois meses maravilhosos juntos, e acho que muito do valioso 
trabalho realizado pelos dois residentes de Bonn testemunhará a riqueza de 
nossa flora. Ambos são pessoas maravilhosas e amáveis, pelas quais adquiri 
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um grande afeto.” Em 1887, ele recebeu o trabalho de [Federico] Delpino 
sobre as plantas com formigas.

Em 1887, Fritz Müller voltou a se dedicar aos estudos de 
Phryganeidae, o que o manteve afastado do mundo das plantas por muito 
tempo. Mas logo o encontraremos novamente lá, no trabalho com os 
desvios no desenvolvimento de Alpinia, Fuchsia, Hypoxis, com as domácias 
com ácaros de Annona etc.

Já em 1886, ele frequentemente relatava suas relações e excursões 
com o Dr. E. Ule, que coletou cogumelos para Winter, o editor do Fungi 
exsiccati europaei et extra europaei (e a nova edição dos cogumelos em 
Kryptogamenflora von Deutschland etc., de Rabenhorst), que morreu 
cedo. E ele [Fritz Müller], que não lidava com cogumelos desde 1841, teve 
despertado novo interesse nessas criptógamas. Em julho de 1888, recebeu 
o belo trabalho de Alfred Möller sobre a cultura dos ascomicetos liquênicos 
sem o líquen, e reconheceu como autor o seu sobrinho [Alfred Möller], 
ex-assistente de O. Brefeld em Münster. No final de 1888, E. Ule deixou 
Blumenau para ocupar o cargo de tutor particular em Tubarão, mas eles 
mantiveram contato até o final, após a indicação de Ule para o [cargo de 
naturalista viajante do] Museu do Rio de Janeiro. A partida de Ule naquela 
época foi uma perda dolorosa para ele, já que não tinha mais ninguém por 
perto “com quem pudesse conversar sobre animais e plantas e com quem 
escalar na floresta”. Aos poucos, entretanto, seus netos crescem e falam, 
perguntam e carregam mais do que ele pode responder e examinar. Agora 
ele escreve com mais frequência sobre os netos e o que os move, é assim 
que descreve o Natal brasileiro em suas cartas: “Cai nos dias mais longos, 
[p. 299] geralmente muito quentes, e com isso perde muito do encanto que tem 
aqui, mas não falta a árvore de Natal; sim, acho a nossa Araucaria ainda 
mais bonita que o pinheiro alemão. Nossos grandes vagalumes, Pyrophorus, 
costumam voar através das janelas abertas para as luzes da árvore de Natal, e 
com sua luz se pode ler muito bem. Eles só voam nesta época do ano, enquanto 
em outras épocas existem várias espécies de lampirídeos e piróforos menores”. 
E mais tarde (1893): “É claro que meus netos têm que abrir mão dos bonecos 
de neve e passeios de trenó, aqui; entretanto, algumas palmeiras em frente 
à minha casa (Cocos romanzoffiana), nas grandes brácteas lenhosas e 
semelhantes a barcos das inflorescências, fornecem-lhes uma espécie de trenó 
com o qual descem uma montanha relvada e bastante íngreme atrás da minha 
casa”. Durante esse tempo, as cartas de Müller relatam todos os tipos de 
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observações estranhas: sobre uma lagarta cavalgando em outra (cf. também 
Kosmos, I, p. 442), sobre uma aranha que leva seu nome, Fritzia muelleri 
O. Pickard-Cambridge, com teia delicada em uma folha de Anona, sobre 
outra aranha com mimetismo que, como algumas lagartas ou fasmídeos, 
imita um galho seco, sobre delicadas casinhas do friganeídeo Grumichella 
etc., sobre uma larva luminescente de besouro (Phengodes), sobre esponjas 
de água doce brasileiras (Reniera), sobre a floração intermitente de Marica 
(90), sobre tentativas de polinização e cruzamento com zingiberáceas, 
posteriormente em 1891 etc. com Ruellia e Marica.

Em 14 de setembro de 1891, Alfred Möller chegou a Blumenau e 
abriu seu laboratório micológico-microscópico na casa de Fritz Müller. Ele 
ficou no Brasil até 1893, e essa foi novamente uma época de rico trabalho 
de intercâmbio científico para Fritz Müller. Fritz Müller experimentou 
todos os desenvolvimentos e mudanças na micologia de uma forma 
abreviada. Num verão anterior, em 1840, ele coletou cogumelos com muito 
entusiasmo, especialmente fungos da ferrugem, e procurou classificá-los 
segundo [Karl] Wallroth. [Quanto aos] Meus relatórios sobre o trabalho 
com fungos de ferrugem (Ravenelia etc.), também sobre Dictyostelium, 
Polysphondylium etc., sobre a fermentação do álcool das árvores (que 
ele observou repetidamente em Cassia multijuga, onde também pegou 
borboletas embriagadas e pequenos insetos etc.), também as excursões 
com Ule, a preocupação com faloides, que ele observou e coletou a pedido 
de Eduard Fischer (cf. também 88), e o primeiro envio de Alfred Möller, ele 
escreve: “tantas sugestões me levaram a encomendar a Morfologia e biologia 
dos fungos, de De Bary, para mim, a fim de me sentir um pouco mais em 
casa nessa área”. Em 1889, ele conheceu as investigações de [Julius] Brefeld 
(volume 8) sobre os basidiomicetos, e em 1891 o nono volume delas, e 
teve que abandonar novamente as opiniões de De Bary. A visita de Alfred  
Möller, que chegou ao Brasil na estação mais favorável aos cogumelos  
[p. 300] e lá pesquisou o mundo dos cogumelos com base nos métodos 
de cultivo e nos resultados de pesquisas mais recentes etc., encontrou-o 
assim preparado, e na relação com ele seu interesse e sua compreensão das 
questões relevantes aumentaram, de modo que, quando recebeu meu livro 
sobre criptógamas inferiores, em 23 de outubro de 1892, ele já encontrou seu 
próprio trabalho sobre micologia lá mencionado. Então ele [Fritz Müller] viu 
e ouviu o Dictyophora se desenvolver a partir do ovo, já havia determinado 
a ocorrência de nove faloides antes da chegada de Möller, já havia chegado 



283

<<
  S

um
ár

io
N

ec
ro

ló
gi

os
 d

e 
Fr

itz
 M

ül
le

r

à conclusão de que as formigas-cortadeiras são comedoras de fungos 
e usam os pedaços de folha etc. como substrato para as suas culturas de 
cogumelos. Devemos um estudo mais detalhado e descobertas importantes 
e altamente interessantes nessa área a Alfred Möller. Em 1893, apareceu 
sua obra Os jardins de fungos das formigas sul-americanas (cf. também 100,  
p. 406 e seguintes).

Aqui estão algumas passagens das cartas de Müller desse período.

Blumenau, St. Cath., 23 de outubro de 1892.

Honorável caro amigo!
Em primeiro lugar, muito obrigado por sua carta de 15 de julho, que 

esteve a caminho por quase dois meses e que depois de seu longo silêncio me 
deixou duplamente feliz, também por seu expressivo livro sobre criptógamas 
inferiores. Que trabalho gigantesco exigiu esse abrangente estudo. Dois anos 
atrás, eu não o teria compreendido. Agora, por meio da interação com meu 
sobrinho Alfred Möller e da leitura do trabalho de Brefeld, fiquei mais ou 
menos à vontade nessa área e encontro em seu livro várias seções fascinantes.

Os Jardins de fungos das formigas sul-americanas do meu sobrinho 
estão prontos para impressão e já foram para a Europa. O livro aparecerá 
como o sexto fascículo da revista de Schimper, Botanischen Mittheilungen 
aus den Tropen [Comunicações Botânicas dos Trópicos]. Os números 4 e 5, 
já publicados, conterão a biologia e a anatomia dos cipós, de Schenck, para 
as quais nossa Blumenau também forneceu grande parte da matéria. O fato 
micologicamente mais importante no livro de meu sobrinho é a ocorrência 
de dois tipos de conídios nas imponentes agaricáceas, que fornecem alimento 
para as espécies de Atta.

O nome jardim de fungos, que meu sobrinho escolheu para o cultivo de 
vegetais de nossas espécies de Atta, Apterostigma e Cyphomyrmex, já pode 
ser encontrado, como recentemente descobrimos, para nossa surpresa, em um 
artigo mais antigo de Mac Cook (“mushroon-garden”), no qual ele discute e 
rejeita as opiniões de [Thomas] Belt.

Para minha grande pena, a estada do meu primo em Blumenau já 
está chegando ao final; o meio ano que ele está passando aqui acabará muito 
rapidamente. Então aqui estou eu de [p. 301] novo, no que diz respeito à história 
natural, “como a única alma sensível entre larvas”. – A partir daqui ele 
planeja visitar a exposição em Chicago, no caminho de casa.
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Em 26 de março de 1893, ele escreveu ainda: “seu trabalho sobre 
fungos torna-se mais caro e valioso para mim quanto mais eu o uso; 
porém, mais do que o juízo de um amador, saber que o meu sobrinho está 
encantado com a obra o alegrará. – Seu Jardins de fungos das formigas sul-
americanas provavelmente terá surgido antes que estas linhas cheguem a 
você. Estou curioso para ver como entomologistas e micologistas receberão 
o trabalho. – Meu sobrinho está prestes a resumir suas observações sobre os 
himenoliquens, dos quais possui uma coleção muito rica e instrutiva. Eles 
são todos (isto é, aqueles que ocorrem aqui) formados pelo mesmo fungo, 
uma Thelephoraceae branca; quando ele se encontra com Chroococcus, 
forma-se Cora – encontrando-se com Scytonema, ele forma Dictyonema 
ou Laudatea, dependendo do substrato; o fungo, que também ocorre isolado, 
pode ser encontrado em uma conexão direta com Cora; da mesma forma 
com Dictyonema. Dictyonema e Laudatea não podem ser distinguidos 
um do outro, e, com o mesmo direito, da mesma espécie se poderiam fazer  
vários gêneros”.

Que ricos tesouros Möller trouxe de Blumenau e do Brasil e que 
resultaram nos seus trabalhos subsequentes – dos quais cada um contém 
resultados mais maravilhosos que o outro: “Sobre a única Thelephoraceae 
que forma os himenoliquens Cora, Dictyonema e Laudatea” (Flora, 1893,  
p. 254 e seguintes); “Flores de cogumelos brasileiros” (Jena, 1895, número 7 
do Botanischen Mittheilungen aus den Tropen) e “Protobasidiomicetes” 
(l. c., 1895, fascículo 8) – esta última obra é o começo de subsequentes 
trabalhos das formas de cogumelos, que a viagem de Möller produziu; “32 
fotografias originais de faloides do sul do Brasil”, feitas em Blumenau, Brasil, 
nos anos 1890-1893. Antes, uma série de informes biológicos importantes 
dos últimos anos deve ser registrada: sobre a heterofilia nos ramos 
horizontais de Eranthemum; sobre o envoltório das sementes no fruto 
de Cybistax antisyphilitica (uma Bignoniaceae arbórea) e Pithecoctenium 
(escova-de-macaco); o desenvolvimento das pontas das gavinhas deste 
último, em discos adesivos lenhosos de 3 cm de largura; a infrutescência 
das Streptochaeta; o comportamento de nossas abelhas melíferas no 
Brasil; sobre a jararaca; os beija-flores como polinizadores; sobre xênias e 
tinturas, autoesterilidade etc., sobre os quais queremos entrar um pouco 
mais em detalhes aqui, na medida em que ainda não foram publicados.
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Fritz Müller escreve-me sobre os beija-flores e outras aves como 
polinizadores (conferir 100, p. 484 e seguintes):

“Um dos grupos polinizadores mais importantes, o beija-flor, com 
certeza voa o ano todo no Brasil; sua atividade como visitante de flores é 
muito maior do que se poderia acreditar pelas descrições que conheço; quase 
quero crer que a lista de flores que ele não visitou seria [p. 302] muito mais 
curta do que as que visitou. Eles visitam até flores muito feias, como as 
pequenas Compositae, Buddleja brasiliensis, e as pequenas flores verdes de 
Hohenbergia augusta. Nos meses de inverno, quando borboletas e abelhas 
são muito raras (com exceção das espécies sociais de Melipona e Trigona), 
eles são quase os únicos visitantes das flores. Muitas vezes eles (como a maior 
de nossas abelhas, a Xylocopa) roubam o mel por meio de assalto, como do 
Abutilon e do magnífico Jacaranda (digitaliflora?).”

20 de setembro de 1895.

PARTE II (p. 347-363)

[p. 347] As seguintes passagens das cartas de Fritz Müller tratam da 
jararaca e do desenho de jararaca na arácea Staurostigma:

“Seus meninos ficariam felizes em poder percorrer nossa floresta com 
meus netos, onde tudo é tão diferente das florestas alemãs. Claro, também tem 
seus perigos. Em nossa excursão ao ribeirão Caeté, Fritz [Lorenz] quase pisou 
em uma jararaca (Bothrops jararaca) que estava no caminho; [p. 348] ela foi 
notada por ele a tempo e morta. Enquanto limpava o crânio, descobriu-se que 
ela havia quebrado um de seus dentes de veneno, de 9 mm de comprimento, 
alguns mm abaixo da ponta, mas uma substituição já estava pronta; atrás 
de cada dente venenoso havia três dentes caninos, dos quais o mais longo já 
estava totalmente crescido. A jararaca não é exatamente rara aqui; poucos 
dias antes, matei uma não muito longe de minha casa. Mais frequentemente, 
entretanto, uma cobra não venenosa (B. atrops) parece enganosamente 
semelhante a ela na cor e no desenho.

Não sei se essa semelhança se baseia na imitação protetora ou se a 
coloração de ambas as cobras é adquirida independentemente uma da outra, 
como folhas secas e a coloração protetora semelhante. Algumas semanas 
atrás, eu estava procurando bromélias na minha floresta com Fritz; de 
uma árvore caída, vi um ninho de bromélia em flor abaixo de mim, cuja 
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inflorescência em forma de ninho me parecia coberta de folhas secas. Tive 
vontade de afastar com a mão, mas senti algo frio, e uma cobra parecida com 
a jararaca se afastou rapidamente”.

26 de março de 1893.

“Hans e Fritz (Lorenz, seus netos) acabam de sair da floresta e me 
trazem uma planta, a “raiz-de-jararaca”, uma arácea cujo pecíolo é 
desenhado e colorido como a nossa mais temida cobra venenosa, a jararaca. 
Essa coloração de talos de arácea, semelhante a uma cobra, ocorre em Java, 
por exemplo. Como isso pode ser explicado? Essa semelhança é útil para cada 
uma das duas partes, em que quem aprendeu a temer uma, agora também 
foge da outra sem mais delongas, que um animal que queima a boca na arácea 
(e nossa raiz-de-jararaca faz isso da maneira mais horrível, como aprendi 
não comigo mesmo, mas com um amigo que examinou cuidadosamente a 
raiz na minha presença) agora também evita a cobra e vice-versa?”

23 de agosto de 1894.

“O desenho e a coloração de jararaca do pecíolo e do pedúnculo da 
flor de Staurostigma são certamente uma cor de advertência; mas isso não 
me parece excluir que seja uma imitação do desenho da jararaca; imitando 
desenho e cor temíveis, espantará não só os bichos que já queimaram a boca 
nela, mas também todos os que aprenderam a temer a jararaca.

Entre as nossas cobras não peçonhentas, temos, como já foi referido, 
uma que é enganosamente semelhante à jararaca (mas essa semelhança 
pode lhe ser fatal, visto que naturalmente qualquer pessoa a mata, o que já 
aconteceu comigo).”

24 de janeiro de 1895.

Fritz Müller me relata alguns casos de autatrígia (esterilidade com seu 
próprio pólen) após alguns experimentos que eu mesmo fiz com Erodium 
macrodenum, Apocynum [p. 349] androsaemifolium e hypericifolium, Daphne 
mezereum, Trientalis europaea e cálamo europeu.

Uma bela amostra de amarilidácea, agora comum no jardim ao 
redor de Blumenau, cujos indivíduos provavelmente descendiam dos 
bulbos de um único indivíduo introduzido, havia sido observada há anos, 
mas era completamente estéril. Em 1884, Fritz Müller encontrou a espécie 
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crescendo selvagem perto do mar; cruzada com esses indivíduos, a forma do 
jardim revelou-se frutífera. Um exemplo ainda mais notável de autatrígia é 
Hedychium coccineum: os indivíduos da espécie são completamente estéreis 
entre si, embora o pólen seja normalmente desenvolvido, e produzem 
híbridos como pai e mãe com espécies relacionadas do mesmo gênero. Há 
poucos anos, Fritz Müller recebeu de Buitenzorg, entre outras zingiberáceas, 
também Hedychium coccineum e cruzou inúmeras flores da planta, 
introduzida no Brasil há mais de 100 anos, com esses indivíduos javaneses; 
mas sem sucesso. Os indivíduos criados como plantas ornamentais no 
Brasil e em Java provavelmente vêm do mesmo jardim em que uma planta 
selvagem foi introduzida pela primeira vez.

Ele continua a escrever sobre isso: “Das nossas quatro espécies de 
Marica, apenas uma é autoestéril, e três são completamente férteis com 
seu próprio pólen, então Billbergia speciosa é estéril, B. zebrina é fértil.  
O último também se aplica a várias outras bromeliáceas dos gêneros Aechmea, 
Tillandsia e Vriesea, nas quais eu agora fiz experiências”.

30 de novembro de 1891.

“Há um ano e um dia, comecei algumas tentativas de polinização 
dupla de Marica; uma flor da nossa Marica azul é polinizada ao mesmo 
tempo com pólen da mesma espécie e de outra espécie de floração branca, 
– uma segunda flor da mesma Marica azul é polinizada simultaneamente 
com pólen da espécie branca e de uma espécie amarelada; o azul dá um 
híbrido com o branco puro – com o amarelado, um híbrido com flores 
azuis, de modo que não se pode duvidar da origem das mudas. – Os frutos 
demoram cerca de 3/4 de ano para amadurecer, e as sementes, meses para 
germinar; mas finalmente as sementes colhidas dos dois frutos de sementes 
ásperas começam a brotar. Claro, terei que esperar de dois a três anos para 
que as jovens plantinhas floresçam. – Os experimentos com Ruellia correm 
mais rápidamente. Para ver se a diferença entre R. silvaecola♀ – formosa♂ e  
R. formosa♀ – silvaecola♂ é herdada, polinizei os dois tipos de híbridos 
com sua própria espécie; apenas comparativamente poucas flores produziram 
frutos; os frutos eram pobres em sementes, e apenas algumas das sementes 
germinaram; mas tenho cerca de 20 plantas de cada um dos dois híbridos, dos 
quais o primeiro começará a florescer nos próximos dias.”

23 de outubro de 1892.
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“Nesses dias, comecei uma experiência cujos resultados dificilmente 
serão revelados antes de três ou quatro anos, a qual [p. 350] nos meus 73 anos eu 
melhor não tivesse feito. De nossas espécies de Marica, M. northiana é a única 
estéril com o próprio pólen; em vez disso, ela se reproduz assexuadamente, de 
modo que o pedúnculo floral se deita no chão e, no final, dá brotos jovens, 
que são também do comprimento do pedúnculo da planta-mãe. Nenhuma 
das nossas outras espécies faz isso. Se uma única semente é levada para uma 
parte remota da floresta, a reprodução sexuada é impossível para a planta 
que dela cresce. Um grupo extenso dessas, entre si completamente estéril, em 
todo caso surgindo assexuadamente de uma única muda na minha própria 
floresta, e um segundo na floresta primitiva na margem do ribeirão da Velha. 
– As plantas no Velha, ao contrário de tudo o que já vi, têm pólen amarelado, 
o pólen da minha floresta é azulado como sempre. Ambas se caracterizam 
por seus pedúnculos florais, geralmente de comprimento impressionante (até 
1 m), estenderem-se no chão muito antes de florescer, o que de outra forma 
só acontece após o período de floração, e é provavelmente uma peculiaridade 
que surgiu durante a reprodução assexuada. Recentemente, examinei o pólen 
microscopicamente e descobri que apenas metade dos grãos era boa. – Isso 
é ainda mais surpreendente porque alguns híbridos de M. northiana têm 
pólen perfeitamente bom, e mesmo um híbrido no qual três espécies diferentes 
foram unidas apresentou apenas alguns grãos ruins em seu pólen.

Se a esterilidade sexual ocorre em plantas que, desde tempos antigos, 
só foram propagadas por estacas e semelhantes, isso é geralmente atribuído 
às condições de vida não naturais às quais são submetidas durante o cultivo. 
Nesse caso, não pode haver dúvida quanto a isso; só pode ser visto como 
consequência do desuso; o pólen é inútil para esses grupos separados de 
plantas e, portanto, não é preservado em um estado perfeito pela seleção 
natural. – Aliás, quando cruzadas com outras plantas da mesma espécie, as 
flores dos dois grupos produzem e fornecem bons frutos. Agora eu gostaria 
de saber se a prole que elas produzem uma com a outra tem pólen de grãos 
misturados novamente, como ambos os pais, ou pólen bom e uniforme. Elas 
já produziram alguns frutos jovens.”

24 de janeiro de 1895.

No caso da xênia, trata-se da influência direta do pólen estranho no 
fruto e, com experimento animal análogo, no mínimo de uma influência 
permanente da mãe por meio de fertilização precedente (cf. Fritz Müller 
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em Darwin, Ges. Werke, v. III, p. 456). Nas tinturas, a ação simultânea 
de diferentes tipos de pólen forma diferentes tipos de mudas a partir da 
mesma cápsula. Assim como as xênias foram disputadas muitas vezes, 
as tinturas de [Josef] Köhlreuter foram muitas vezes questionadas. De 
forma que, [p. 351] no livro didático dos quatro botânicos de Bonn ([Eduard] 
Strasburger, Schimper, [Fritz] Noll etc., p. 250), há a frase errônea de que 
com a polinização mista o pólen da mesma espécie sempre é preferido em 
relação ao de outras espécies e só ele tem efeito. Já há 25 anos, Fritz Müller 
observou dois tipos de mudas emergirem da polinização simultânea de 
Abutilon com dois tipos de pólen, também em 1892 com Ruellia formosa 
e silvaecola. Recentemente, ele fez uma tentativa de dupla polinização 
em uma Marica (B.) de flor azul. Nos três pistilos da flor, um estigma foi 
polinizado com pólen da espécie mais comum nos arredores de Blumenau 
(W.) (Marica northiana?), de floração branca; o segundo, com o de outra 
espécie brasileira (T.). Ele obteve 24 descendentes de um mesmo fruto, dos 
quais 11 já floresceram (setembro de 1895), os outros talvez levem anos para 
florescer. F. Müller havia cultivado os híbridos simples BW e BT há anos. 
Das 11 plantas resultantes da polinização dupla, quatro estavam totalmente 
de acordo com BW, nenhuma com BT; três desviaram-se menos; quatro 
afastaram-se mais de BW e se aproximaram do BT em seu comportamento, 
sendo assim tinturas no sentido de Köhlreuter. Uma diferença notável entre 
as espécies B, W e T é, por exemplo, que T floresce muito mais cedo no dia, 
e B, muito mais tarde do que W; os híbridos mantêm o meio entre os pais. 
Assim florescem, por exemplo:

em 18 de março de 1888: abertas T: 5h45’, BT: 6h B: 7h30’;
em 19 de junho de 1888: BW: BW 11h, BW.B 11h30' B:12h;
em 23 de outubro de 1888: W 6h15’-20’, BW.W. 6h15’-30’, BW 6h30’-
50’, B 7h45’.

Dos sete híbridos que diferiram de BW da polinização dupla, aqueles 
que se desviaram mais para BT sempre floresceram antes dos três mais 
próximos de BW. Assim, em 22 de março de 1895, BT e os quatro híbridos 
que estavam mais próximos floresceram às 5h45’ da manhã, enquanto as 
outras duas plantas floresceram nesse dia, muito semelhantes ao BW, às 
6h15’ da manhã, e B, somente das 6h45’ às 7h da manhã. O mesmo ocorre 
com a estação do ano em que um e outro floresceram. Os dois primeiros 
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dos quatro híbridos completamente idênticos a BW floresceram no final 
de 1894 e no início de 1895, e pararam quando o primeiro dos híbridos 
que se desviaram de BW começou a florescer em 10 de fevereiro; esses sete 
híbridos diferentes floresceram até 30 de maio; desde então, apenas o BW 
puro floresceu novamente, dos quais um começou novamente em 27 de 
maio, e os outros três, em 3 de julho, 31 de julho e 7 de agosto.

Infelizmente, no jardim de Fritz Müller, todas as plantas de T., que 
haviam sido negligenciadas por alguns anos, morreram, e nos três locais 
que ele conhecia dessa espécie elas desapareceram com a floresta primi- 
tiva que já foi derrubada.

Sobre a mudança de sexo, ele escreve, entre outros: “Em 1894, um 
Catasetum que em 1893 trazia apenas flores femininas tinha racemo com 
flores masculinas; outra planta, [p. 352] em 1894, tinha racemo masculino, e em 
1895, um racemo feminino. Nesse caso, o sexo das plantas dioicas certamente 
ainda não está determinado na semente”.

24 de janeiro de 1895.

Ele relatou outra observação interessante em 8 de maio de 1886, 
sobre o mesmo gênero de plantas: “O senhor sabe que com muitas orquídeas, 
especialmente a maioria das Vandeae, as flores permanecem viçosas por 
muitas semanas, até mesmo por vários meses, mas começam a murchar assim 
que são polinizadas. Com as flores puramente masculinas de Catasetum, 
como vi há 20 anos, esse murchamento ocorre imediatamente assim que as 
massas de pólen são removidas. Isso por si só é bastante estranho, recentemente 
uma espiga de Catasetum com flores verdes estava florescendo em meu jardim 
ao mesmo tempo que uma planta rica em flores da bela Miltonia regnellii. 
Polvilhei a Miltonia com pólen de Catasetum e ao mesmo tempo trouxe a 
polínia da Miltonia para o estigma de algumas flores do Catasetum. Enquanto 
as outras flores murcharam como de costume cerca de três dias depois que 
a polínia foi removida, os pedicelos florais e os ovários daquelas provindas 
de pólen de Miltonia permaneceram viçosos por cerca de três semanas, os 
ovários até começaram a inchar um pouco; elas caíram quase ao mesmo 
tempo que as flores de Miltonia, que haviam sido polinizadas com pólen de 
Catasetum. Vale a pena o esforço de colocar, sobre o estigma de Catasetum, o 
pólen de gêneros próximos, como Stanhopea ou Gangora”. Ele escreveu sobre 
orquídeas de classificação incerta nos Berichten der Deutschen Botanischen 
Gesellschaft [Relatórios da Sociedade Botânica Alemã] (77).



291

<<
  S

um
ár

io
N

ec
ro

ló
gi

os
 d

e 
Fr

itz
 M

ül
le

r

A nota a seguir também se refere às orquídeas (19 de dezembro de 
1888): “Poucos dias antes de sua partida, Ule me levou a um lugar onde 
foi encontrada uma estranha planta saprófita, que ele havia descoberto 
recentemente, infelizmente quando ela já estava murchando. É uma orquídea 
do grupo Neottieae, provavelmente um novo gênero,NR-1 pelo menos não 
pertencente à única orquídea saprófita (Wullschlaegelia) encontrada nas 
Índias OcidentaisNT-6 e na América do Sul. A única flor que pude examinar 
estava, infelizmente, muito mal preservada. A planta é caracterizada por 
uma adaptação muito peculiar à disseminação de sementes; as flores das 
espigas com poucas flores (de uma a cerca de seis ou sete flores) são fixas; 
mas os talos dos frutos crescem enormemente em comprimento após o 
período da floração (talvez até 10 cm – não os medi e também não tinha 
nenhum em mãos). Os benefícios desse comportamento estranho são óbvios. 
A planta cresce com outras saprófitas (Voyria e várias Burmanniaceae) na 
floresta tropical no alto de nossas montanhas, em lugares onde a vegetação 
rasteira é quase inteiramente formada por grandes bambus (Guadua). 
As folhas de bambu que caem formam uma camada espessa que apodrece 
lentamente, mas sempre com novas camadas por cima. Até o momento do 
amadurecimento das sementes, os frutos, sem um crescimento posterior 
do talo, estariam enterrados entre as [p. 353] folhas caídas, ou dificilmente se 
projetariam sobre elas; porque normalmente nossas orquídeas levam muito 
tempo para amadurecer as sementes (uma espécie de Vanilla, da qual cuidei 
em relação a isso por um ano inteiro). Isso seria muito ruim para uma planta 
que depende do vento para dispersar as suas sementes. A raiz e o rizoma 
dessa orquídea também são muito peculiares”.

Ele descreve políniasNR-2 em Calliandra e outras leguminosas 
(Mimosoideae) na seguinte parte de uma carta: “Nas ‘famílias de plantas 
naturais’, Engler (v. II, 1, p. 153, Fig. 109) deu uma bela imagem das anteras 
de uma Calliandra, mas provavelmente esqueceu a coisa mais importante; 
pelo menos nas duas únicas espécies conhecidas desses arbustos com lindas 
flores, a extremidade pontiaguda voltada para cima dos grupos de pólen de 
oito células carrega um adesivo, através do qual eles são fixados aos visitantes. 
Tudo o que você precisa fazer é encostar uma placa de vidro em uma 
inflorescência em flor para encontrá-la coberta com incontáveis aglomerados 
de pólen. A flor do meio das (normalmente 13) flores da inflorescência de 
nossa espécie selvagem foi (como em Albizzia) convertida em um grande 
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copo de mel, as outras não têm mel. A formação do pólen lembra muito a de 
algumas orquídeas”. 

24 de janeiro de 1895.

O lado matemático do rico conhecimento que F. Müller adquiriu 
na universidade foi frequentemente utilizado em suas investigações – por 
exemplo, na bela investigação sobre as casas dos Grumicha (21), sobre Ituna 
e Thyridia (23; bem como de 22); ele estava particularmente interessado 
nos estudos inspirados nos diagramas de Eichler sobre a estrutura das 
inflorescências e sobre a filotaxia [disposição das folhas ao longo do 
caule]. Que abundância de investigações detalhadas ele fez nesse assunto 
e como ele usou o dia inteiro, até a noite, para arrancar a lei do aparente 
caos das aparições, acredito que posso melhor demonstrar reunindo as 
comunicações em suas cartas que a elas se referem.

Em 15 de outubro de 1885, ele escreveu: “Eu ficaria muito grato se, 
em suas excursões, o senhor ocasionalmente reparasse nas flores que diferem 
do número usual, especialmente no que diz respeito ao lugar que ocupam 
na inflorescência; como o senhor sabe, é regra em algumas plantas que a 
primeira flor de uma inflorescência cimosa difere nesse aspecto das outras 
(Ruta, Adoxa etc.), ou a flor terminal de uma inflorescência em espiga, 
quando uma dessas se desenvolve (Berberis); mas, fora isso, as primeiras 
flores parecem particularmente inclinadas a tais desvios; nas inflorescências 
em espiga de uma bela Lobeliaceae, provavelmente estrangeira, que quase 
se tornou uma erva daninha aqui, a primeira flor inferior é frequentemente 
sêxtupla (às vezes com [p. 354] dois, às vezes com três ovários); no caso de 
Cassia, encontrei várias vezes dois estiletes nas primeiras flores, o que 
quase nunca ocorre normalmente nas leguminosas; mas a primeira flor 
mais estranha que me ocorreu foi a de uma Iridaceae (Cypella), que tinha 
duas sépalas, uma pétala, um estame e dois carpelos na posição mostrada  
na (Fig. 1).

Por outro lado, em uma Verbenaceae (Petraea), que é selvagem aqui, 
mas também frequentemente plantada em jardins por causa de suas flores 
magníficas, as últimas flores, mas não as terminais, são, em vez de cinco, 
frequentemente quatro, e têm três em vez de quatro estames didínamos”.
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Carta datada de 7 de dezembro de 1885.
“Fiquei muito satisfeito com sua contagem dos raios marginais das 

Compositae. Quantas coisas valiosas podem ser averiguadas nessa rota 
estatística, que o irmão Hermann também seguiu com tanto sucesso! ...

No momento, tenho algumas séries de observações botânicas muito 
atraentes em minhas mãos, uma sobre a germinação da Bicuiba (Myristica), 
que não se enquadra em nenhum dos grupos de Klebs, a outra sobre os desvios 
na formação das flores de Alpinia, das quais Eichler descreveu dois tipos de 
flores masculinas nos Berichten der Deutschen Botanischen Gesellschaft. 
Além dessas, existem inúmeras outras flores, algumas muito estranhas, e se 
formam alternadamente. Ainda não sei se conseguirei encontrar ordem e 
lei nesse caos de monstruosidades, mas espero que sim. Aqui, novamente é 
necessária uma estatística quase cansativa, que me ocupou dia após dia por 
muitas semanas.

Você não sabe o quão longe está Eichler de se recuperar de sua  
grave doença?”

19 de abril de 1887.
“Um tema que me preocupou muito, e ainda me preocupa, os 

desvios na formação das flores de uma Alpinia, não pode ser explicado em 
palavras breves. Gostaria de referir apenas uma coisa, que aqui também 
se fizeram notar os mesmos desvios na formação. Esses desvios ocorrem 
quase exclusivamente nas segundas flores do racemo, geralmente com uma 
a três flores. O primeiro lote de inflorescências apareceu naquele verão 
e floresceu de meados de novembro até o Natal; 195 das 311 segundas 
flores, ou seja, mais de 60%, foram formadas de forma divergente; quase 
exatamente metade das flores eram diandras; 41 flores, ou seja, mais de 
1/8, eram dimórficas (20 monandras, 21 diandras). Menos de três semanas 
após as últimas flores do primeiro, floresceu a primeira de um segundo 
lote de inflorescências (11 de janeiro a 19 de fevereiro); agora, entre 402 
segundas flores, havia apenas 110 divergentes; incluindo 95 diandras, então 
nem [p. 355] 1/4 do total, nem uma única dimórfica! Um pequeno terceiro 
lote de inflorescências começou a florescer nestes dias, até agora apenas as 
primeiras flores; mas novamente as inflorescências atuais, todas as quatro 
que pude examinar, destacam-se das que floresceram antes, em novembro 
e dezembro, bem como em janeiro e fevereiro, na mesma planta; elas têm 
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quatro brácteas inclinadas, enquanto nas primeiras e sob o primeiro e o 
segundo ramos havia uma bráctea.”

14 de setembro de 1887.
“Gostei muito de suas considerações sobre a ocorrência dos valores 

aproximados de

na filotaxia etc. – Os trabalhos de Schimper e [Alexander] Braun e de 
[Auguste e Louis] Bravais me estimulavam tão vividamente quando menino 
e me causaram uma impressão tão profunda que nunca fui capaz de fazer 
amizade com as tentativas mais recentes de retratar esses números como algo 
um tanto insignificante, e seria uma grande satisfação se o senhor pudesse 
provar que eles são exigidos pelas leis gerais de crescimento. Sua derivação 
desses números me parece muito aceitável para círculos individuais de folhas, 
mas ainda não consigo ver como dessa forma se pode explicar uma linha 
helicoidal contínua de folhas com divergência de 2/5, 3/8, e assim por diante. 
– Talvez uma certa regra também possa ser determinada para a distribuição 
das flores diandras nas inflorescências de Alpinia. Até agora, só vejo que 
elas frequentemente ocupam certas áreas que não são interrompidas por 
segundas flores monandras, que muitas vezes ocorrem em espirais sequenciais 
ou sobrepostas, como na inflorescência mostrada (Fig. 2), em que as três 
primeiras espirais (como as folhas) mostram divergência 1/2, e todas as 
seguintes, 3/8. As segundas flores (b) estão aparentemente ao acaso, às vezes 
à direita, às vezes à esquerda da primeira (a), que são desenvolvidas sozinhas 
nas sete espirais superiores. As segundas flores diandras foram encontradas 
na 6a espiral, na 14a acima e na seguinte, na 15a; a segunda flor da 16a volta 
não tem estames férteis. – A Fig. 3 oferece um segundo exemplo.

Aqui mais um exemplo. É a inflorescência que trouxe a primeira flor 
diandra a” no verão passado; as espirais com as segundas flores diandras 
estão novamente (com exceção de uma única) em uma superfície contígua.  
O enrolamento aqui na direção da linha helicoidal ascendente para 2/5 ocorre 
tão frequentemente em algumas inflorescências, às vezes com uma mudança 



295

<<
  S

um
ár

io
N

ec
ro

ló
gi

os
 d

e 
Fr

itz
 M

ül
le

r

simultânea na divergência, que [p. 356] é preciso muito tempo e paciência para 
desvendar a posição da espiral. Como na inflorescência mostrada aqui, 
também na observada ontem é a segunda espiral que porta a primeira  
flor diandra.”

19 de dezembro de 1887.
“Suas comunicações adicionais sobre o número de flores do raio em 

inflorescências de Compositae foram novamente muito valiosas para mim.
No momento, estou ocupado organizando as observações que fiz nos 

últimos quatro meses sobre as flores de formas diferentes da Alpinia, as 
quais Eichler, em sua época, descreveu como flores diandras. Durante esse 
tempo, examinei 64 inflorescências com mais de 3.500 flores, das quais 500 
apresentavam desvios de formação, cuja diversidade parece quase inesgotável. 
Para mencionar apenas um, os estames férteis são encontrados nos seguintes 
números: 0 (como nas flores terminais de Hedychium), 1/2 (como nas 
marantáceas), 1 (o número normal da família), 1 1/2, 2, 3, até 4, em que um 
estame do círculo externo também se desenvolve fecundamente. – Tal como 
acontece com todas as zingiberáceas, a inflorescência consiste em racemos 
dispostos em espiral ao longo de um eixo principal. As espirais têm de uma 
a três, raramente quatro flores. A primeira flor tem uma bráctea lateral, às 
vezes à direita, às vezes à esquerda, geralmente mais ou menos voltada para 
trás (v1), que serve como a bractéola da segunda flor; a bractéola da segunda 
flor (v2) fica na frente; a da terceira (v3), novamente lateralmente, do mesmo 
lado que a da primeira; a da quarta (v4), novamente na frente. – Agora cada 
flor volta para o seu eixo de origem (ou seja, 1 do eixo principal, 2 da pri- 
meira flor, 3 da segunda e 4 da terceira), um septo do ovário, ou seja, um 
de seus estames internos, dos quais sempre aquele mais próximo ao eixo 
principal se torna fértil (ver Fig. 4).

Em 1 e 3, este é simultaneamente aquele voltado para o eixo de 
origem; essas primeiras e terceiras flores são “mediano-zigomorfas” e, com 
raras exceções, são unicamente monandras. A segunda e a quarta flores, ao 
contrário, mesmo as monandras, podem ser distinguidas da primeira pelo 
fato de estarem inclinadas, e o estame fértil está, naturalmente, à esquerda 
ou à direita do plano vertical do meio da flor, dependendo da flor em si 
estar situada à esquerda ou à direita da primeira flor. Nas segundas flores, o 
estame voltado para o eixo de origem, ou seja, o estame interno voltado para 
a primeira flor, frequentemente também torna-se fértil, e essas flores diandras 
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também são inclinadas. O mesmo se aplicará às quartas flores, das quais só 
consegui reconhecer oito até agora: quatro eram flores monandras comuns, 
três eram diandras, uma não tinha nenhum estame fértil. Além dessas 
flores masculinas regulares monandras ou diandras, agora há uma série  
[p. 357] de desvios, alguns dos quais são extremamente estranhos, que, embora 
geralmente não explicados em detalhes, podem ser atribuídos ao fato de que 
nas flores inclinadas todas as partes dos estames internos, mais próximos 
ao eixo principal, têm uma tendência de se desenvolverem férteis, e todos 
os mais distantes, de se desenvolverem como pétalas. Por exemplo, apenas 
a metade posterior do mesmo estame pode desenvolver-se fértil, a metade 
anterior pode desenvolver-se em forma de pétala, o que resulta em flores com 
1/2 ou 1 1/2 estame fértil. – Entre as primeiras flores, encontrei apenas duas 
diândricas (entre talvez mais de 5.000), ambas mediano-zigomorfas; ambas 
tinham duas bractéolas em vez de uma; uma delas era tetrâmera, a única flor 
tetrâmera de Zingiberaceae que eu vi.

Nas segundas flores, duas brácteas aparecem com muito mais 
frequência do que nas primeiras (nas 64 inflorescências agora observadas, 
cerca de uma em 20); essas segundas flores com duas brácteas são geralmente 
muito estranhas e muitas vezes difíceis de interpretar; raramente elas se 
desenvolvem completamente; a maioria é exclusivamente feminina. Entre 
elas estava uma flor de quatro estames férteis. Uma flor quase devidamente 
desenvolvida violou a regra, e não o estame fértil, mas o labelo estava voltado 
para o eixo principal.

Exceto por essas flores com duas brácteas, a falta de estames férteis ocorre 
entre as segundas flores quase apenas na parte superior da inflorescência.

As flores terminais regulares, exclusivamente femininas, parecem ser 
pelo menos tão comuns nessa Alpinia quanto em Hedychium coronarium; 
elas estiveram presentes em 11 das 64 inflorescências. – No mesmo dia 
(16 de dezembro) em que examinei as últimas flores da última das 64 
inflorescências, abriu-se a primeira flor de uma nova (aparentemente não 
muito numerosa) série de inflorescências, de modo que em poucas semanas, 
se as segundas flores começam a desabrochar, o trabalho recomeça. É um 
trabalho muito atraente para mim, pois ainda há algo novo para ver e 
pensar quase todos os dias e procurar respostas para uma infinidade de 
questões não resolvidas.”
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26 de dezembro de 1887.
“A vossa carta (de 4 de novembro) foi duplamente bem-vinda, porque 

no mesmo dia a questão da filotaxia tinha de novo me ocupado vivamente; no 
decorrer dos últimos meses, registrei a posição das espirais no eixo principal 
da espiga para numerosas inflorescências de Alpinia e agora compilei essas 
observações individuais. Com exceção das espirais inferiores, nas quais ainda 
se manifesta a dupla fileira das folhas precedentes, as espirais são relativa- 
mente uniformes e dispostas em uma forma helicoidal bastante regular (após 
2/5, 3/8, 5/13, raramente 2/7). Não é incomum que duas espirais consecutivas 
tenham quase ou exatamente a mesma altura. [p. 358] Demonstrou-se agora 
que, entre dois pares de voltas da mesma altura (não considerando a mais 
baixa), na maioria dos casos (34 vezes entre 43) há uma volta única ou  
3n + 1 – por exemplo, na mesma altura 6 e 7, 9 e 10, 12 e 13, 15 e 16, 18 e 19, 
ou 9 e 10, 12 e 13, 18 e 19, ou 10 e 11, 19 e 20, 22-23, 25-26, ou 7 e 8, 10 e 11, 
13 e 14, 16 e 17, 19 e 20.

Especialmente frequente que estejam na mesma altura 2 e 3 ou 3 e 
4 ou 4 e 5, porém entre esses primeiros pares e o próximo raramente vale a 
regra acima; o último logo segue imediatamente, por exemplo: 4 e 5, 5 e 6, 
ou 2 e 3, 4 e 5, ou há duas voltas entre os pares (por exemplo, 3 e 4, 7 e 8), ou 
três (4 e 5, 9 e 10). – Desde o início essa regra se mostrou, por exemplo, em 
uma inflorescência na qual 4 e 5, 10 e 11, 13 e 14, 16 e 17 estavam na mesma 
altura, assim como em algumas outras em que o mesmo acontecia com 4 e 5, 
7 e 8, 10 e 11 (ver Figs. 5 e 6).

Esses pares sinuosos situados na mesma altura ou quase na mesma 
altura formam uma espécie de escada em espiral, cujos degraus são separados 
um do outro 1/5, 1/7, 1/8, 2/13 da circunferência, na posição 2/5, 2/7, 
3/8, 5/13 de todas as voltas. Como esse arranjo acontece é completamente 
obscuro para mim; parece não ter utilidade para a planta. Mas talvez possa 
dar uma dica sobre a maneira como, em várias espécies de Hedychium, 
verticilos alternados triplos emergiram do arranjo espiral original, que são 
de importância tão essencial para a polinização dessas espécies (por exemplo, 
H. coccineum). – Só é preciso (na posição 2/5) imaginar na próxima volta 
superior ou na próxima volta inferior para cada par, então as três, se estive-
rem aproximadamente na mesma altura (como pode frequentemente ser 
visto em tais casos, por exemplo, quando faltar uma das três pétalas de 
Alpinia, as duas existentes estão quase exatamente opostas, ou seja, não 
⌒⌒, mas ( ), preenchendo assim quase completamente a lacuna), dividem 
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fraternalmente a circunferência, ou seja, distanciam-se 1/3 uma da outra 
(em vez de 2/5, 2/5, 1/5), e são obtidas três espirais alternadas; e, em vez 
das cinco originais, terá seis fileiras de voltas longitudinais. Eu realmente 
encontrei uma única inflorescência com seis fileiras longitudinais (entre 86, 
nas quais registrei a posição das espirais). Em vez de a distância angular de 
volta a volta ser sempre a mesma, aqui ela é ascendente de 1 = 1/2, 1/3, 1/3, 
1/2 - 1/3, 1/3, 1/2 - 1/3, 1/3, 1/6 - 1/3, 1/3, 1/2 - 1/3, 1/3, 1/2 - 1/3, 1/3, 1/6 - 
1/3, 1/3, 1/2 - 1/3, 1/3, 1/2 - 1/3, 1/3, 1/6 - 1/3.

Além dos pares de mesma altura, existem também três espirais (8, 9 e 10) 
que são quase da mesma altura, ver Fig. 7.

No caso de Hedychium, estágios intermediários entre as inflorescências 
helicoidais de H. coronarium e outras e as [p. 359] irregulares de H. coccineum 
etc. parecem não ser raros, e de fato em todas as inflorescências da mesma 
planta. Todas essas plantas são provavelmente híbridas, muitas das quais 
se formaram aqui por si mesmas, de modo que dificilmente se sabe o que 
é espécie e o que é mistura. Com Hedychium, dificilmente é possível; com 
Alpinia, ao contrário, depois de as flores caírem, geralmente é muito fácil 
determinar com alguma precisão a posição das espirais individuais.

As inflorescências e as flores de forma diferente de Alpinia (ver, por 
exemplo, Figs. 8-15) me roubaram uma quantidade desproporcional de tempo, 
sobre as quais já escrevi várias vezes e das quais ainda não posso me separar 
porque quase diariamente ainda me estão oferecendo sempre novos e inespera- 
dos desvios de formação, e entre eles ainda existem alguns que não sei interpre- 
tar com certeza, apesar de ter me ocupado com o assunto por tanto tempo. 
Então, hoje desenhei esse diagrama (Fig. 17), ao lado daquele da flor normal  
(Fig. 16): as cavidades [lóculos] dos frutos são desiguais, um ocupa apenas 
1/4 do ovário em vez de 1/3; falta uma pétala, o labelo é formado por uma 
única folha; o estame fértil tem um terceiro lóculo para o pólen excedente. 
Entre ele [o estame] e o labelo há um dente atrás, dois na frente, um dos quais 
tem o dobro do comprimento do outro. Esse dente grande pertence ao círculo 
externo do estame, como o descrevi em A., ou ao interno, como o descrevi em 
B.? Há razões para pertencer a ambos, ambos ocorrem com mais frequência, 
dentes de tamanhos desiguais no círculo externo, bem como a transformação 
de um estame interno em um dente que se distingue pelo seu tamanho. 
Infelizmente, não estava claro se o dente em questão estava exatamente acima 
do septo do ovário, o que teria decidido a questão de imediato. – A flor mais 
uma vez ofereceu-me um dos já numerosos exemplos do mesmo raro desvio de 
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formação, ocorrendo ao mesmo tempo. Já em uma flor imperceptível de outra 
inflorescência, vi hoje um estame com um terceiro lóculo extra de pólen, que 
nunca vi entre muitos milhares de flores, pelo menos não nessa forma (uma 
vez eu vi que o estame estava dividido em dois na base, um dos quais, como de 
costume, carregava um lóculo duplo, e o outro, muito menor, anteras de lóculo 
único). – Desde o início deste ano, comecei a medir as distâncias verticais das 
espirais individuais de todas as inflorescências após a floração e a registrá-las 
com as distâncias de enrolamento associadas, ao mesmo tempo que a posição 
das flores em cada espiral e as características (sejam normais ou não, duplas ou 
triplas, simples ou diandras etc.). Já tenho mais de 100 dessas representações. 
Como acontece com as flores, ainda existem casos com inflorescências que 
causam uma longa dor de cabeça antes que uma regra possa ser encontrada 
no arranjo aparentemente caótico das espirais. Eu anexei algumas [p. 360] folhas 
nas quais o trabalho principal já foi feito para as inflorescências em questão, 
ou seja, as espiras são desenhadas de acordo com o seu espaçamento vertical e 
de espiras; onde as espirais, como de costume, estão regularmente dispostas de 
maneira helicoidal (com 2/5, 3/8, em especial frequentemente com 5/13, muito 
raramente com 8/21 – às vezes com espaçamento 2/7), isso é feito rapidamente, 
enquanto em casos como os três mencionados às vezes leva muito tempo. – 
Afinal, como nesses casos, há uma certa regularidade. Não quero estragar o 
seu prazer ao escrever eu mesmo as linhas ordenadoras nas três folhas, e me 
permitirei comunicar na próxima carta de que maneira eu tentei.”

9 de março de 1889.
“A Teoria generale della fillotassi, de Delpino, Gênova, 1883, é quase 

sempre uma tentativa um tanto fracassada de apresentar e explicar as leis 
da filotaxia. Delpino, o mestre insuperável na descrição do arranjo floral, 
na interpretação dos enigmas biológicos, mesmo com um conhecimento 
incompleto do fato, obviamente aqui não está em seu meio.”

Fritz Müller teme que uma análise detalhada da Teoria generale 
della fillotassi, de Delpino, não encontre lugar em uma revista. “Em 
primeiro lugar, gostaria de convencer o próprio Delpino, e isso exigiria uma 
representação detalhada e ricamente ilustrada para muitas coisas que são 
realmente muito simples, mas estou coletando material para isso e – no pior 
dos casos – enviarei o manuscrito para Delpino.”

“Coloco novamente as três pranchinhas LXXII, LXXIII e LXXXIII 
(Figs. 18-20) para mostrar como entendi a posição das espirais. As diferenças 



300

<<
  S

um
ár

io
N

ec
ro

ló
gi

os
 d

e 
Fr

itz
 M

ül
le

r

de altura estão no tamanho natural. – Nelas é registrada também a posição da 
primeira (a), da segunda (b) e da terceira (c) flores da espiral e os desvios na 
formação de b; b° significa flores sem estames férteis; b”, diandras; °b°, flores 
dímeras; b, flores com duas brácteas; b , todos os outros desvios de formação.

Em LXXII, a segunda volta é seguida por duas voltas opostas, e de cada 
uma delas parte uma linha helicoidal ascendente com 1/5 de volta de distân- 
cia; existem dez desses pares, que são seguidos por uma hélice ascendente 2/5 
que corre na direção oposta até a extremidade superior. Em LXXIII, há uma 
divisão semelhante na quinta volta em duas linhas helicoidais afastadas 1/2, 
elevando-se a uma distância de 2/7 e cada uma consistindo em seis voltas; 
elas são seguidas por uma linha helicoidal 2/7 simples na direção oposta, que 
se torna irregular porque as espirais 3 e 4, bem como 7 e 8 (de cima), são 
opostas, e as distâncias entre esses dois pares são 5/14, 2/7 e 5/14.

[p. 361] Em LXXXIII, o arranjo de duas partes das folhas do caule 
segue até a terceira volta, espaçamento de 3 a 4: 3/14, 4 e 5 opostos e quase 
iguais em altura (esse arranjo das cinco primeiras espirais é muito comum); 
da quinta espiral até o final é uma hélice simples, com separação de 2/7 de 
distância angular, na qual, nos pares 9-10, 12-13, 15-16 etc., cada um está 
separado por uma volta, e a espiral anterior é quase tão alta (9-10 e 18-19), 
ou exatamente da mesma altura (21-22), ou (em todos os outros) ainda mais 
alta do que a espiral seguinte.

Nesses pares, que formam uma espécie de espiral, é extremamente 
comum que, aqui e ali, o elo anterior fique acima do seguinte; mas a diferença 
de altura raramente ultrapassa 2 mm, e só neste caso eu vi que essa torção da 
hélice é encontrada na maioria dos pares.”

9 de março de 1889.
“Há poucos dias terminou o período de floração de verão da minha 

Alpinia, e agora estou feliz por ter uma folga, porque me custou muito 
tempo, algumas vezes me ocupou das 5h à meia-noite. Eu tenho mais de 
200 representações das inflorescências, como as inclusas hoje, e centenas  
de diagramas e desenhos de flores formados alternadamente. Espero que 
um dia eu me inspire em uma musa para compor os resultados de maneira 
ordenada, pelo menos para mim. Não é possível pensar em uma publicação, 
em parte por causa do grande número de desenhos, e assim por diante, o 
que seria indispensável, em parte porque o assunto está muito distante das 
questões que hoje estão em primeiro plano.”

)

)
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9 de julho de 1889.
“Desde minha última carta, obtive através de meu livreiro a Teoria 

mecânica das posições das folhas [Mechanische Theorie der Blattstellungen], 
de [Simon] Schwendener, e a li com grande prazer. Além desse trabalho, 
a teoria supostamente ‘mecânica’ de Delpino e seus truques aritméticos 
parecem-me completamente inofensivos e não merecem a necessidade de uma 
refutação detalhada.”

20 de dezembro de 1889.
“O tratado de Schwendener apenas explica como, por exemplo, a 

posição 2/5 pode mudar para 3/8, 5/13, e assim por diante, por meio de pressão 
ou tração, mas não por que essa série ocorre majoritariamente. Haverá que se 
aceitar isso como um fato inexplicável por enquanto, bem como a ocorrência 
exclusiva da série

em imbaúba, 5/14 nas inflorescências de certas bananas etc.

[p. 362] Desta vez, minha Alpinia tinha inflorescências tão abundantes 
que precisei me abster de observar todas; limitei-me a 150; por muito 
tempo, tive que examinar mais de 100 inflorescências todos os dias e, 
com mais frequência, registrar mais de 60 plantas divergentes; para 
cada uma dessas flores, que frequentemente são muito trabalhosas, sua 
posição na inflorescência foi determinada, e para a maioria delas uma 
descrição, mesmo que apenas resumida, teve que ser fornecida; não havia 
tempo para desenhos, para quase nenhum diagrama. A isso somou-se a 
investigação das inflorescências murchas, com medição das distâncias entre 
todas as espirais; assim, trabalhei várias semanas, todos os dias, de antes 
do amanhecer até o anoitecer, várias vezes até cerca de meia-noite, mal 
gastando alguns minutos para comer. E sempre essas flores me trazem coisas 
novas e inesperadas e mesmo, apesar de tanto tempo de prática, coisas que 
não podem ser interpretadas com segurança. A preparação das tabelas para 
as relações posicionais das espirais da inflorescência é agora geralmente 
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bastante rápida e artesanal; mas mesmo lá ainda existem inflorescências 
individuais que me roubam muitas horas até que eu possa entendê-las. Sim, 
com uma delas eu não consegui encontrar nenhuma regra no arranjo das 
espirais; estou anexando uma imagem dela, em que as distâncias verticais 
são reproduzidas em 1/2 do tamanho natural (Fig. 21). Oito linhas são 
claramente distinguidas, mas não posso garantir que estejam exatamente 
à mesma distância uma da outra; depois, vi muitos pares de espirais 
precisamente ou quase na mesma altura, 1/2 ou 1/4 de circunferência 
uma da outra. O senhor poderia talvez determinar uma regra para esse 
aparente caos? – Minhas observações sobre Alpinia felizmente chegaram ao 
fim (apenas nove das 150 inflorescências ainda estão em flor). O resultado 
mais importante é a prova confiável de que as muito raras flores diandras, 
e quase sempre as primeiras flores quádruplas da espiral, são flores duplas 
– ou seja, resultaram da fusão de duas flores. A explicação que tentei dar 
para a natureza diandra das segundas flores permanece sem conclusão. 
Estou pensando, assim que tiver tempo, em enviar um relatório detalhado à 
Sociedade Botânica. Para terminar, depois de há muito ter sido claro sobre 
isso, encontrei uma inflorescência mais estranha (anexo imagem da parte 
superior dela), na qual duas espirais, separadas por duas outras, estão no 
mesmo nível, e as espirais de cada uma delas, quanto mais alto o par, mais 
próximas estão uma da outra, até que finalmente em vez das duas haja 
uma única espiral, que está a 3/7 de cada um de seus vizinhos, em vez 
de 2/7. Notável é que a posição de todas as outras espirais seja normal, 
e não influenciada [p. 363] pela aproximação daquelas que estão na mesma 
altura (Fig. 22). Agora um novo lote de inflorescências começou novamente 
a florescer, mas eu quero me permitir descansar até o novo ano e depois 
iniciar outra série de observações: 1. para a influência das estações do 
ano nos desvios de formação, que acredito poder deduzir de observações 
anteriores; e 2. para reexaminar a explicação para a natureza diandra das 
terceiras flores, que ocorreram com frequência no final do verão daquele 
ano (janeiro-março de 1888).”
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PARTE III – Final (p. 401-408)

[p. 401] 14 de maio de 1890.
Hypoxis. “O número de flores (setembro de 1889 a março de 1890) 

em meus cinco canteiros subiu para mais de 18.000, incluindo cerca de 4.000 
com formas diferentes (por exemplo, folhas II com muito menos desvios na 
formação do que a primeira e a terceira).”

14 de outubro de 1890.
O número duplo 16 de uma curva de Chrysanthemum lembra-o das 

linhas duplas helicoidais, nas quais às vezes são arranjadas as espirais nas 
inflorescências de Alpinia.

23 de agosto de 1894.
“Além das bromélias, a posição das folhas também continua a me atrair. 

O senhor me escreveu há muito tempo que a Teoria generale della fillotassi, de 
Delpino, também deveria ser discutida no congresso de botânica na Itália. Isso 
aconteceu, e qual foi o resultado? Pensei em iluminar alguns dos seus pontos 
principais, por exemplo, a ‘pila sferotassica’ e o ‘quadrilatero diagnostico’; 
mas para a Alemanha uma refutação de Delpino é provavelmente supérflua; 
desde [Wilhelm] Hofmeister, Schwendener e outros, ninguém deu às linhas 
helicoidais que podem ser traçadas através da origem das folhas qualquer 
outro significado para a posição das folhas do que, digamos, as isotermas para 
a distribuição de calor na terra; elas nada têm a ver com essa origem, mas 
são apenas uma ilustração dela. – Em relação a Schwendener, compartilho 
da opinião de De Candolle (Considerations sur l’etude de la phyllotaxie, 
1881), que considera excelente a segunda seção do livro de Schwendener 
(“Disposição de novos órgãos conforme os já existentes”), mas não pôde 
fazer amizade com a primeira parte (“Deslocamento dos órgãos laterais por 
pressão mútua”). O primeiro capítulo fundamental trata de: “Deslocamentos 
de órgãos circulares com tamanho constante”. Esses deslocamentos devem 
ocorrer se a espessura aumentar enquanto o comprimento permanecer o 
mesmo, e vice-versa; mas um cálculo muito simples ensina que, nesse caso, 
os órgãos que estavam anteriormente em contato se separam em todas as 
direções, ou seja, não podem pressionar um ao outro. Mas se houvesse pressão, 
conforme a suposição de Schwendener, [p. 402] e se fosse propagada da maneira 
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ilustrada por ele na Prancha I, Fig. 3, de 27 para a esquerda via 22 e 17, 
para a direita via 24, 21, 18 e 15 até 12, esse órgão seria pressionado para a 
direita e para a esquerda com a mesma força, ou seja, não seria possível o seu 
deslocamento lateral, mas exerceria a mesma pressão para baixo que agiu 
em 27, sem diminuir. Mas eu penso que essa e muitas outras coisas que 
foram ditas contra a primeira seção do livro de Schwendener há muito têm 
sido ditas por outros.”

20 de setembro de 1895.
“Fiquei muito feliz com suas observações sobre os estames de Crataegus 

coccinea (Botanisches Centralblatt, v. LXIV, prancha II, Fig. 10), que 
também parecem provar para mim uma posição original 2/5 de partes florais. 
A cobertura das folhas depois de 2/5, tão frequente no cálice, também fala a 
favor disso. Se, por outro lado, afirma-se que a história do desenvolvimento 
mostra um aparecimento simultâneo das formações foliares do mesmo 
círculo, este é apenas um exemplo de desenvolvimento encurtado, como é 
tão comum no mundo animal, em que as peculiaridades adquiridas em uma 
idade posterior são empurradas para o período embrionário mais inicial.

O esboço que o senhor dá dos anexos organizados de acordo com 5/13 
é extremamente plausível, e eu espero que o senhor também consiga explicar 
a criação de uma série de órgãos após 5/13.

É notável como em certas plantas as flores sempre apresentam 
exatamente o mesmo arranjo, enquanto em outras isso muda infinitamente. 
Em uma Pontederia que uma de minhas filhas me trouxe de São Paulo, as 
flores estavam sempre dispostas em 3/8 (uma posição bastante rara aqui); 
por outro lado, em 262 inflorescências de Aechmea calyculata que examinei 
em 1893 e 1894, encontrei nada menos que 53 posições diferentes, das quais 
5 a 13 espirais, assim como 2/2n + 1 de 2/9 a 2/27, eram as mais comuns. 
Das séries mais frequentes, 2/5, 3/8, e assim por diante, só achei duas vezes 
5/13 e sete vezes 13/34, mas em contraposição, por exemplo, 30 vezes 2/17. 
– Havia inflorescências frequentes nas quais a posição mudou de baixo para 
cima; mas nunca vi, nem nessa espécie nem em qualquer outro caso, que, por 
exemplo, 5/13 teria passado para 3/8 ou 8/21, pois, de acordo com a teoria 
de Schwendener, teriam de aparecer se uma parte da inflorescência crescesse 
mais rapidamente em comprimento ou largura, desde que as flores ainda 
estivessem se tocando. – Essas mudanças na mesma inflorescência quase 
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sempre podem ser atribuídas ao fato de que o número de linhas oblíquas 
ascendendo à esquerda ou à direita torna-se maior ou menor, enquanto o 
número de linhas oblíquas ascendendo ao lado oposto permanece inalterado.

[p. 403] Por exemplo, da esquerda para a direita,

acima de 12, abaixo de 13 verticilos, entre as posições 2/25.” Cf. também  
(66, 67).

Fritz Müller não chegou a discutir e criticar as teorias da filotaxia, 
o que sempre pretendeu. Ele também sentia falta das últimas publicações  
de Schwendener.

**************
Quanto às múltiplas peculiaridades biológicas e morfológicas 

das Bromeliaceae (por exemplo, 99, 2), que ele registrou com seus netos  
e com E. Ule, Schimper e Schenck, mas especialmente quanto ao estudo 
publicado em 1891 das bromeliáceas brasileiras coletadas pelos dois últimos 
pesquisadores mencionados, F. Müller sugeriu que “olhemos mais de perto 
essa família” (1891). As cartas dele em 1891, 1892 e 1893 contêm muitas das 
descobertas interessantes, a maioria das quais ele publicou.

Em 23 de agosto de 1894, ele escreveu: “As bromélias têm sido minha 
principal ocupação ultimamente; temos aqui um número muito maior do que 
eu pensava inicialmente, e entre elas algumas espécies novas muito bonitas. 
É notável como é fácil delimitar espécies muito diferentes e produzir boas 
sementes germináveis; na maioria dos casos, eu não cultivo essas plantinhas, 
pois provavelmente não viveria para ver as suas flores. – Algumas espécies 
são inférteis com seu próprio pólen, por exemplo, todas as nossas espécies de 
Billbergia, com exceção de B. zebrina. – Meus netos agora encontraram cinco 
híbridos de bromélias diferentes na natureza: dois do gênero Nidularium, um 
de Aechmea e dois de Vriesea.

A germinação das bromélias é muito notável; a de Acanthostachys 
já foi descrita e ilustrada por Klebs. Aqui, não tem nada especial, e todas 
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as espécies com frutos silvestres (dos gêneros Nidularium, Canistrum, 
Hohenbergia, Aechmea e Billbergia) que germinei, e também nossa única 
Pitcairnioideae, Dyckia, se comportam como Acanthostachys. – Por outro 
lado, todas as Tillandsia investigadas diferem de todas as plantas que vivem na 
terra porque suas raízes nunca aparecem; em detalhes, três modos diferentes 
de germinação podem ser distinguidos nessa subfamília: o das espécies de 
Vriesea, o do subgênero Anoplophytum (Tillandsia gardneri, geminiflora 
etc.) e o de Catopsis. Espero finalmente poder escrever um pequeno ensaio 
sobre isso, para o qual uma prancha com fotos está pronta há quase um ano”.

[p. 404] 24 de janeiro de 1895.
“Pretendo escrever alguns ensaios sobre bromeliáceas em breve, cujas 

pranchas já estão prontas há mais de ano. Só não sei onde publicar uma 
série de artigos sobre o conhecimento das bromeliáceas; provavelmente são 
muito extensos para os Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft. 
Ultimamente, tenho me preocupado particularmente com o final dos eixos 
florais do gênero Nidularium. Encontraram-se exatamente as mesmas 
formações que eu encontrei há cerca de dez anos em Hedychium e descrevi 
na Kosmos. Isso é por si só notável; o mais importante para mim foi poder 
encontrar uma certa regra para o seu aparecimento em Nidularium. Também 
sua origem parece se tornar compreensível, por se tratar de estruturas 
totalmente inúteis, das quais não se pode falar em seleção natural (53, 74).”

Vários desses artigos apareceram nos Berichte der Deutschen 
Botanischen Gesellschaft (71-78). Espero que as numerosas e valiosas 
anotações no espólio de F. Müller logo encontrem um gestor interessado.

**************



307

<<
  S

um
ár

io
N

ec
ro

ló
gi

os
 d

e 
Fr

itz
 M

ül
le

r

Diretório
dos escritos do Dr. F. Müller, os quais eu conheço,

e meus escritos que contêm observações dele: [quadro a seguir]
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Notas dos tradutores
NT-1 Revisão da terminologia botânica realizada por Dr. Leonardo Ramos Seixas 
Guimarães.
NT-2 “Tertia” corresponde ao quarto ou quinto ano do antigo ginásio. Portanto, o 
jovem Fritz não ingressou no primeiro ano, e sim em uma turma mais avançada no 
curso.
NT-3 “Matura” é o exame de conclusão do curso ginasial.
NT-4 Johann Bartholomäus Trommsdorff é o pai da farmácia científica alemã 
e talvez o pioneiro no mundo. Ele pregou uma peça no comandante invasor, 
Napoleão Bonaparte.
NT-5 Embora Alfred Möller seja primo em terceiro grau de Fritz Müller, o autor se 
refere a ele em algumas passagens como "sobrinho".
NT-6 Antilhas.

Nota do revisor botânico
NR-1 O novo gênero, posteriormente, foi nomeado Uleiorchis em homenagem ao 
botânico Ernst Ule.
NR-2 Apesar de Ludwig ter escrito “polínias” no trabalho original, não são polínias 
propriamente ditas. São grupos de pólen reunidos, com uma glândula viscosa  
no ápice.













FRITZ MÜLLER

Necrológio de Ernst Loew 
1897

LOEW, E. Fritz Müller’s. Berichte der Deutschen Botanischen 
Gesellschaft, Berlim, v. 15 (Nekrologe), p. (12)-(29), 1897.NT-1

[p. (12)] Fritz Müller nasceu em 31 de março de 1822 em 
Windischholzhausen, perto de Erfurt, onde seu pai, Johann Friedrich, 
era pároco. Também seus ancestrais pertenciam à classe erudita, e 
principalmente seu avô materno, o químico J. B. Trommsdorff, em Erfurt, 
transmitiu a inclinação e a disposição para a observação da natureza ao 
neto Fritz e a seus irmãos mais novos, Hermann e Wilhelm.NT-2 A primeira 
instrução científica Fritz recebeu de seu pai. Em 1835, Fritz Müller 
ingressou na escola secundária de Erfurt, e formou-se cinco anos depois 
para se dedicar à farmácia, seguindo o exemplo de seu avô. Depois de 
passar um ano como aprendiz em Naumburg, no entanto, ele mudou seu 
plano de vida e decidiu estudar ciências naturais e matemática. Para tanto, 
mudou-se para a Universidade de Berlim (1841), depois para Greifswald 
no ano seguinte, e finalmente de volta para Berlim, onde recebeu o 
grau de doutor em filosofia em 14 de dezembro de 1844 com a disserta- 
çãoNT-3 De hirudinibus circa Berolinum hucusque observatis. Mais tarde, 
ele mencionou os zoólogos [Jules] Lichtenstein e [Wilhelm] Erichson e 
o botânico [Karl Sigsmund] Kunth em Berlim, e [Christian] Hornschuch 
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em Greifswald, como professores que influenciaram seu percurso 
de estudos; ele também preservou uma grata admiração pelo grande 
fisiologista e anatomista Johannes Müller em Berlim, através de quem 
ele foi encaminhado para a história do desenvolvimento dos animais 
inferiores. Depois de completar seus estudos, Fritz Müller primeiro fez o 
exame de professor sênior, mas já em 1845 o encontramos novamente em 
Greifswald [p. (13)] como um estudante de medicina com o plano de, um dia, 
viajar para países estrangeiros como médico de bordo. Além de seu irmão 
Hermann, seus companheiros de estudo próximos eram Max Schultze e 
Oscar Schmidt, que mais tarde emergiram como excelentes zoólogos, bem 
como Anton Karsch, que se tornou conhecido como um escritor versátil 
e pesquisador da natureza, e Franz Wenzlaff, que mais recentemente foi 
o diretor da Königstädtische Realschule em Berlim. Já naquela época, 
um objeto preferencial de estudo de Fritz Müller parecem ter sido os 
crustáceos; pelo menos ele mesmo descreveu ocasionalmente como uma 
vez, descalço e em companhia de Max Schultze, procurava ostracodes 
marinhos em Greifswald. Depois de completar seus estudos de medicina 
(1848), o jovem estudioso primeiro tentou conseguir um emprego no 
serviço estatal, mas lhe foi negada tal posição por razões inexplicáveis, e 
ele teve que encontrar seu caminho como tutor na Nova Pomerânia. Por 
não gostar dos rumos da vida política e religiosa em voga na Prússia em 
1848, tomou a ousada decisão de emigrar e se estabelecer na colônia alemã 
de Blumenau, no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil, fundada dois 
anos antes; lá ele esperava encontrar uma oportunidade para extensas 
observações sobre as ricas fauna e flora da selva brasileira, para as quais foi 
atraído com uma força mágica. Em 19 de maio daquele ano, ele deixou sua 
pátria, com sua jovem esposa e uma filha de um ano, para nunca mais vê-
la, e desembarcou feliz no Brasil dois meses depois. Aqui, a cerca de 60 km 
da costa, no Garcia, afluente do Itajaí, instalou um sítio no meio da mata, 
de cuja renda ele e sua família viviam. A área ali combina a exuberância 
da flora tropical com as vantagens climáticas da zona temperada. Naquela 
época, Fritz Müller derrubou com as próprias mãos os troncos das árvores 
da mata, duros como ferro, como ele mesmo referiu, para criar espaço para 
sua cabana, e contou como percebeu a abundância de água que se acumula 
nas rosetas foliares das bromeliáceas epífitas, o que mais tarde lhe deu a 
oportunidade de fazer algumas descobertas zoológicas surpreendentes. 
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Por quatro anos ele continuou a vida independente de colono, e, apesar 
de muitas adversidades, mais tarde, justamente esse tempo lhe pareceu 
extremamente feliz.

Em 1856, uma mudança decisiva na vida de Fritz Müller ocorreu 
quando ele recebeu um cargo permanente como professor de matemática 
e ciências naturais no Liceu de Desterro – na ilha de Santa Catarina, não 
muito longe do continente brasileiro. A proximidade da praia permitiu-
lhe prosseguir no seu estudo preferido em zoologia, a história [p. (14)] do 
desenvolvimento dos crustáceos. Lá também já se ocupava com questões 
botânicas, como mostram diversos trabalhos sobre trepadeiras, datados de 
[quando viveu em] Desterro. O cargo de professor manteve-o em estreito 
contato com os vários ramos da história natural e com a literatura, que 
era de difícil acesso na sua antiga residência. Um momento de grande 
significado para Fritz Müller foi quando ele conheceu o trabalho de Darwin 
sobre a origem das espécies, publicado em 1859. A partir de então, as 
numerosas pesquisas individuais que realizou, por exemplo, [sobre] cracas 
parasitas (rizocéfalos), isópodes parasitas (como Entoniscus porcellanae), 
isópodes quelados (tanaidáceos), a forma náuplio de camarão, descoberta 
por ele, e outras, publicadas nos anos de 1862 a 1864 (principalmente 
no Archiv für Naturgeschichte), foram em resposta à questão candente de 
até que ponto as visões de Darwin sobre a descendência dos organismos 
poderiam ser confirmadas ou refutadas por uma série coerente de fatos 
no campo da história evolutiva. O famoso livro de Fritz Müller, publicado 
em 1864, Für Darwin, que tem como lema característico “Nullius in verba 
jurans, aliorum inventa consarcinare haud institui...”, não só chamou a 
atenção dos naturalistas, que então se achavam em violenta disputa pela 
questão de Darwin, para o novo e perspicaz companheiro combatente, 
mas também lhe rendeu o afeto do próprio Darwin, com quem ele 
permaneceu em conexão permanente e extremamente importante para 
ambos os homens. Ao trabalhar constantemente em numerosos problemas 
e trabalhos que ocuparam o espírito abrangente de Darwin, para os 
quais Fritz Müller estava constantemente coletando novos espécimes e 
evidências nas ricas flora e fauna de seu entorno, ele lançou as bases para 
o surpreendente conhecimento especial das formas e relações de vida do 
mundo animal e vegetal brasileiro,NT-4 que nos tempos seguintes foi tão 
admirado pelos jovens especialistas que o visitavam em incursões na selva. 
Quando foi forçado a abandonar o cargo de professor em Desterro, em 
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1867, devido às maquinações dos jesuítas, ele podia recordar vários dos 
mais belos sucessos científicos, especialmente no campo da zoologia. Sua 
vida familiar naquela época também era perfeitamente feliz; sob o telhado 
de sua casa floresceu para ele uma majestosa série de filhas, das quais em 
1865 a pequena Rosa já ajudava o pai nas suas observações. Como relata  
E. Krause em uma carta a Darwin, quando tinha 11 anos, ela percebeu em 
primeira mão o movimento peculiar de crescimento na ponta do caule  
do linho.

Ao sair de Desterro, Fritz Müller adquiriu em Blumenau uma 
pequena propriedade que ficava a apenas algumas centenas de metros da 
mata, para que seu campo de observação ficasse próximo à [p. (15)] porta, 
e a partir daí dedicou sua vida exclusivamente à pesquisa científica. Ele 
exerceu a prática médica apenas nos primeiros anos e sempre de forma 
gratuita. Sua fama de importante estudioso e as belas coleções que enviara 
ao Museu Nacional do Rio de Janeiro levaram o governo brasileiro a nomeá-
lo “naturalista viajante”, com salário modesto e autorização expressa para 
manter residência em Blumenau. Os escritos de Fritz Müller em português 
– por exemplo, sobre as glândulas odoríferas das borboletas brasileiras 
(1877), as casinhas das larvas de Trichoptera (1878), a transformação 
do díptero Paltostoma torrentium (1879), que é notável pelo dimorfismo 
de suas fêmeas, e outros –, publicados nos Arquivos do Museu Nacional, 
atestam o seu trabalho bem-sucedido para os fins do referido instituto. 
Além disso, desenvolveu uma atividade de coleta incansável em excursões 
mais distantes e mais próximas, teve grande cuidado com as culturas de 
plantas e tentativas laboriosas de polinização em seu jardim, registrava 
o material de observação, que aumentava diariamente, cuja afiliação aos 
campos mais heterogêneos da pesquisa natural logo teria espantado um 
mortal comum do trabalho, e publicou os resultados e achados mais 
importantes em numerosos escritos menores em revistas especializadas 
de zoologia e botânica. Ademais, ele manteve extensa correspondência 
com estudiosos europeus – além de seus irmãos, Hermann e Wilhelm, 
menciono apenas Charles e Francis Darwin, [Alfred Russel] Wallace, 
[Friedrich] Hildebrand, [Ernst] Haeckel, [August] Eichler, Conde Solms, 
[Ludwig] Wittmack, [Karl] Göbel, [Friedrich] Ludwig, [Paul] Magnus, 
E. Krause – e colocou à disposição sua experiência de maneira generosa 
a pesquisadores que lhe eram desconhecidos. Às suas cartas, ele sempre 
adicionava novos fatos descobertos por ele, objeções importantes às teorias 
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propostas, e assim por diante, de forma que sua correspondência é uma 
mina de eminente importância científica, cujos tesouros parecem longe 
de estar esgotados. Em muitos casos, ele também deixou as cartas a seus 
amigos para publicação parcial ou total. Assim como Darwin, ele trabalhou 
com vários outros especialistas em questões muito especiais e tentou 
ajudá-los com o material de seu ambiente. Isso é especialmente verdadeiro 
para seu irmão Hermann, com um roteiro de estudos semelhante ao de 
Fritz Müller – apenas com uma preferência ainda mais pronunciada pela 
botânica –, que emergiu como o mais importante entre os biólogos florais 
alemães, ao lado de Hildebrand, nos anos 1870. Fritz Müller estudou com 
grande entusiasmo as obras do irmão e enviou-lhe vários achados que, por 
via de regra, provinham de uma área ainda não explorada e lhe eram de 
extraordinário interesse.

[p. (16)] Nessa atividade agitada, décadas se passaram sem nenhuma 
mudança significativa nas condições externas da vida de Fritz Müller.  
É verdade que preocupações e inquietações não deixaram de aparecer, pois 
uma enchente do Itajaí, ocorrida em 1880, roubou ao nosso pesquisador 
parte de seus livros e outros bens. Também houve a perda posterior de sua 
amada filha Rosa e de seu irmão Hermann, que partiu repentinamente 
em 25 de agosto de 1883 em uma viagem aos Alpes. Esses golpes severos 
do destino paralisaram o trabalho de Fritz Müller por longo tempo. Mas, 
repetidamente, no final o instinto de pesquisa prevaleceu, e surgiram novos 
problemas que precisavam de esclarecimento. A pequena casa de Fritz 
Müller, que fica perto da mata, tem se tornado cada vez mais uma espécie 
de estação científica, da qual discípulos da ciência que vieram ao Brasil 
bateram à porta e seguiram os conselhos do velho mestre da pesquisa na 
selva. Ali o irmão mais novo, Wilhelm – atualmente professor de zoologia 
em Greifswald –, instalou-se durante muito tempo (1884/85) para cuidar 
da estrutura e das condições de vida das lagartas de Nymphalidae, com a 
animada participação do mais velho. Foram a essa casa também A. F. W. 
Schimper e H. Schenck: o primeiro, coletando observações interessantes 
sobre plantas que abrigam formigas; o segundo, sobre cipós nos arredores 
de Blumenau, sob a liderança de Fritz Müller. Esses foram objetos sobre os 
quais Fritz Müller foi um dos primeiros a fornecer informações científicas.  
A alegria com que percebeu a continuação e o sucesso de seu próprio 
trabalho no trato com seus camaradas mais jovens é fácil de avaliar.  
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O sobrinho de Müller, Dr. Alfred Möller, também se mudou para Blumenau 
para uma permanência de vários anos (1890/93), para fazer suas descobertas 
sobre os jardins de fungos das formigas e sobre os cogumelos brasileiros, 
sob os olhos do venerado tio.

Os últimos anos de vida trouxeram muitos sofrimentos para 
Fritz Müller. Em 1891, após o destronamento de Dom Pedro, o governo 
republicano o privou da condição de naturalista viajante – pois com base 
em acordos anteriores ele recusou se mudar de Blumenau para o Rio de 
Janeiro – e negou ao homem de quase 70 anos tanto indenização quanto 
pensão, tão merecidas pela exploração da história natural do Brasil.  
O estudioso pouco exigente negou, com gratidão, uma doação para o seu 
70o aniversário, planejada entre seus amigos e admiradores na Alemanha. 
Causou-lhe uma ferida dolorosa a morte de sua amada esposa, Caroline, 
em 1894. Ele também teve que suportar a prisão – embora apenas 
por meio dia – em meio à turbulência política de sua nova pátria. [p. (17)]  
A celebração do cinquentenário de seu doutorado (14 de dezembro de  
1894) trouxe-lhe um dia alegre, ocasião em que o invadiram de todos os  
lados sinais surpreendentes e significativos de sincera admiração. A sua 
velhice foi embelezada sobretudo pela presença de dois pequenos netos 
– Fritz e Hans Lorenz – em sua casa, que, apesar da tenra idade infantil, 
apoiaram com sucesso o avô míope na procura de formas raras de 
Bromeliaceae nos ramos das árvores da floresta.

Em 21 de maio de 1897, Fritz Müller fechou seus olhos cansados 
para sempre, profundamente lamentado por sua família e pelos numerosos 
amigos em amplos círculos do mundo erudito. A Sociedade Botânica 
Alemã também perdeu um de seus membros honorários mais gloriosos.

Criar uma imagem mais precisa da personalidade e do caráter de 
Fritz Müller deve ser deixado para aqueles que viram o grande pesquisador 
com seus próprios olhos e estiveram em contato mais próximo com ele 
– sorte que, infelizmente, não foi concedida ao autor destas linhas. “Ele 
permaneceu fiel a si mesmo durante toda a sua vida, um homem de extrema 
modéstia, de espírito gentil e benevolente e de veracidade incorruptível na 
ciência e na vida. A observação da natureza viva foi sua maior alegria 
de viver, seu consolo em muito sofrimento, sua ocupação diária durante 
décadas.” – Essas palavras vêm de uma carta em que o Dr. Möller, fiel 
companheiro de seu tio durante uma estada de quase três anos em 
Blumenau, teve a gentileza de me contar sobre a vida de Fritz Müller e 
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da qual muitos detalhes importantes são extraídos do presente esboço 
biográfico. Ao nomeado senhor, bem como ao Dr. E. Krause, em Berlim, 
que também me forneceu informações com boa vontade, gostaria de 
expressar meus sinceros agradecimentos.1

Apenas em casos raros um cientista natural viu tantas coisas novas 
e importantes com seus próprios olhos e as descreveu com fidedignidade 
como Fritz Müller. Para apreciar todas as suas realizações, teriam de se 
reunir representantes das mais diversas disciplinas científicas. A seg- 
mentação do trabalho científico faz com que, neste ponto, eu possa falar 
apenas das pesquisas botânicas desse grande biólogo. Mas, mesmo com 
essa limitação, é difícil dar uma visão geral detalhada de seus escritos  
– em parte porque seus estudos botânicos [p. (18)] não raramente estavam 
ligados a investigações zoológicas simultâneas e eram influenciados por 
elas, em parte porque Fritz Müller escreveu suas numerosas observações 
em centenas de pequenos artigos ou cartas, sem nunca encontrar tempo ou 
inclinação para reunir o trabalho. O “consarcinare”NT-5 simplesmente não 
era uma tarefa que parecesse atraente para o engenhoso observador.

A direção da pesquisa de Fritz Müller foi inicialmente influenciada 
em alto grau pelos trabalhos e desenvolvimentos do pensamento de 
Darwin e direcionada para caminhos determinados. Quando este último 
publicou suas primeiras observações sobre plantas trepadeiras no volu- 
me 9 do Journal of the Linnean Society, em 1865, Fritz Müller acrescentou 
informações adicionais e descreveu o grupo das escaladoras de galhos, 
que havia sido negligenciado até então e ao qual ele voltou em 1882. Fritz 
Müller também lidou com a anatomia do tronco das trepadeiras já em 1866 
e chegou à conclusão de que a estrutura acidentada de seu corpo lenhoso 
está claramente relacionada ao seu modo de vida – um pensamento que, 
como é bem sabido, só recentemente foi desenvolvido com mais detalhes 
pelas investigações de [Hermann] Ambronn, [Maximilian] Westermaier 
e especialmente H. Schenck. Fritz Müller fez contribuições importantes 
para a segunda edição do trabalho de orquídeas de Darwin (1877), bem 
como aos escritos dele sobre os efeitos do cruzamento e da autofecundação 
no reino vegetal (1876) e sobre as diferentes formas de flores em plantas 
da mesma espécie (1877); também a zelosa preocupação de Darwin com 
os processos de movimento das plantas estimulou Fritz Müller a realizar 
atividades semelhantes, cujos resultados enviou a Darwin em algumas 
cartas (ver lista de publicações). Não era incomum para o pesquisador, 
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que perambulava pela selva brasileira e continuava a cultivar as plantas ali 
encontradas em seu jardim, descobrir fatos marcantes que constituíam um 
suporte essencial para as teorias de Darwin. Ele descobriu que, em certas 
orquídeas como Notylia e outras, “massas de pólen e o estigma no pistilo 
agem como um veneno mortal um no outro” e, assim, alcançam o mais 
alto grau possível de autoesterilidade. Isso ilustra muito bem a famosa frase 
de Darwin, de que a natureza abomina a autopolinização nas orquídeas! 
Por outro lado, Fritz Müller já chamou a atenção para arranjos de flores 
autógamas em orquídeas – por exemplo, uma forma triandra de uma  
espécie de Epidendrum que ocorre na ilha de Santa Catarina e que parecia  
ter se desenvolvido por falta de polinizadores. Os meios de polinização  
das orquídeas eram geralmente um assunto preferido de estudo para 
Fritz Müller, sobre o qual ele se correspondeu especialmente com  
F. Hildebrand, em tempos mais antigos; este último também publicou 
uma série de comunicações em nome de Fritz Müller (ver lista de publica- 
ções). Entre outras coisas, o pesquisador, que estava no Brasil, [p. (19)] em 
uma área de observação favorável, tentou elucidar a relação entre a forma 
masculina de Catasetum mentosum e a feminina de MonachanthusNR-1 
por meio de experimentos de polinização. Foi particularmente notável 
que, após a remoção da polínia das flores masculinas de Catasetum, elas 
tenham murchado imediatamente, enquanto, por outro lado, no caso das 
flores hermafroditas de outras orquídeas, no estado não polinizado, a 
murcha não ocorreu por semanas, até meses, mas se deu imediatamente 
após a polinização. As numerosas outras descobertas de Fritz Müller em 
orquídeas não podem ser mencionadas aqui individualmente; mais tarde, 
ele voltou a essa área favorita várias vezes, como provam, entre outras 
coisas, as comunicações dirigidas ao Prof. Magnus e por ele publicadas 
em 1886 sobre o cruzamento experimental de Miltonia com Catasetum, 
e um tratado de Fritz Müller nos relatórios de nossa Sociedade, de 1895; 
o último, aliás, está principalmente preocupado com fatos morfológicos 
e sistemáticos. As tentativas de polinização realizadas por Fritz Müller 
em épocas anteriores também se relacionaram com a questão de até 
que ponto o pólen da própria flor é adequado ou inadequado para 
fecundação; ele identificou como excelentes plantas autoestéreis, entre 
outras, Eschscholzia californica, Tabernaemontana echinata e uma espécie 
de Bignonia (cipó-alho). Ele também voltou sua atenção para os arran- 
jos de flores dimórficas e trimórficas e descreveu, por exemplo, uma espécie 
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de Rubiaceae dimórfica (Faramea) e uma espécie de Pontederia trimórfica; 
ele comunicou numerosas outras observações nesse campo a Darwin, para 
publicação em seu trabalho sobre as várias formas de flores. Fritz Muller 
estudou detalhadamente mecanismos polinizadores estranhos, como a flor 
explosiva de Posoqueria fragrans preparada para mariposas de probóscide 
longa. Ele também prestou muita atenção às variações na distribuição dos 
sexos (em Begonia, Chamissoa etc.). Suas tentativas de polinização em 
orquídeas e outras plantas também o levaram a questões importantes sobre 
as propriedades das formas híbridas e sua fertilidade – um tema que foi 
objeto de investigação experimental, o qual ele abordou pela primeira vez 
em várias espécies de Abutilon (1872/73), mais tarde também em Hedychium 
(1890) e Ruellia (1893). Seu último trabalho, publicado no corrente ano, 
sobre os híbridos de Ruellia, abre fatos e pontos de vista inteiramente novos 
no campo hibridológico. Fritz Müller elucidou assim também todos os 
problemas significativos relacionados com a polinização e a fecundação 
das flores, respondidos inicialmente por Darwin em maior escala através 
de uma série de observações e experimentos cuidadosamente realizados; 
ele deve ser elogiado como um dos principais fundadores da mais nova 
biologia floral, ao lado de Hildebrand, Delpino e Hermann Müller, e, ao 
mesmo tempo, como um representante destacado do darwinismo entre os 
naturalistas da geração mais velha.

[p. (20)] Encontramos uma imagem atraente de esforços científicos 
compartilhados no trabalho que Fritz Müller empreendeu em conjunto 
com seu irmão Hermann. Além das duas obras principais do último,  
A fecundação das flores (1873) e Flores alpinas (1881), os escritos dele 
contêm uma série de importantes descobertas feitas por Fritz Müller em 
“As inter-relações entre as flores e os insetos que medeiam seu cruzamento” 
(no Handbuch der Botanik, de Schenck, volume 1). Especialmente sobre 
a relação biológica mútua dos insetos visitantes das flores com as flores 
adaptadas a eles – por exemplo, sobre a polinização de uma Hedychium 
de flor vermelha pelas asas de borboletas (Callidryas); as visitas às flores 
das borboletas Hesperiidae; o alimento floral das abelhas brasileiras 
(Trigona, Melipona etc.); além do equipamento corporal conspícuo de 
besouros relacionados com a vida das flores, como uma espécie brasileira 
de Nemognatha, com mandíbulas alongadas semelhantes a trompas, 
ou de mariposas, como Macrosilia cluentius, com órgão de sucção com 
comprimento de 1/4 m, sobre flores (Hedychium), que em seu tubo longo 
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e estreito capturam borboletas; sobre mimetismo de cores entre as flores 
e seus visitantes, por exemplo, espécies amarelas de Callidryas em flores 
amarelas, ou abelhas azul-brilhantes em sálvias azul-celeste – e sobre 
outras ocorrências notáveis desse tipo, Fritz Müller incansavelmente 
coletou observações e as compartilhou com seu irmão, que era ativo em 
uma direção semelhante nas floras e nas faunas alemã e alpina. Juntos, os 
dois irmãos descreveram, entre outras coisas, o arranjo de flores de Carica 
papaya (1883), bem como a vida animal nos tanques de água de bromélias 
epífitas, em seus “Estudos sobre Phryganeidae”; também sobre a divisão 
de trabalho dos estames como anteras alimentadoras e polinizadoras nas 
flores de Heeria, Heteranthera, Lagerstroemia e outras, ambos trabalharam 
juntos (ver lista de publicações).

Os extensos estudos entomológicos de Fritz Müller – por exemplo, 
sobre as glândulas odoríferas que ele descobriu em borboletas machos, o 
mimetismo em borboletas, as condições nutricionais e de coloração das 
lagartas, os hábitos das abelhas brasileiras e a metamorfose de dípteros 
(Paltostoma), as condições de desenvolvimento e habitação de cupins, 
formigas e outros – não raramente o levaram a novos resultados também 
no campo botânico-biológico. Suas observações, publicadas em 1876, 
sobre a planta-formigueira “imbaúba” (Cecropia adenopus) e suas relações 
com certas espécies de Azteka, que se localizam nos caules ocos da planta 
e a protegem dos ataques das devastadoras formigas-cortadeiras, causaram 
uma grande sensação; ele descobriu corpos peculiares assentados, 
ricos em proteínas e em óleo nas bases do pecíolo da chamada imbaúba  
– semelhantes às estruturas [p. (21)] anteriormente encontradas por [Thomas] 
Belt em Acacia sphaerocephala –, que servem como alimento às formigas 
protetoras e, dependendo do consumo, são repostos como em uma “uma 
horta”. Ele também encontrou, nas entradas dos ninhos das formigas 
localizados estritamente nos troncos da imbaúba, áreas desbastadas, 
posteriormente designadas como diafragmas, que constituem uma 
prova de que a planta acomoda suas formigas defensoras por meio de 
instalações específicas que faltam nas espécies não protegidas da Cecropia, 
ou seja, instalações adquiridas por adaptação mútua entre formigas e 
imbaúba. Essas observações de Fritz Müller, em conexão com algumas 
informações mais antigas, tornaram-se o ponto de partida de um novo 
capítulo em biologia vegetal, que trata das instalações mirmecofílicas, 
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cujo conhecimento foi expandido de forma extraordinária pelo trabalho 
de Delpino, [Odoardo] Beccari, [Melchior] Treub, [Karl] Schumann e 
especialmente A. F. W. Schimper.

Os estudos do Conde de Solms-Laubach sobre Ficus carica, que 
foram publicados em 1882 e marcaram época, levaram Fritz Müller,  
que há muito prestava atenção às condições peculiares de polinização dos 
figos brasileiros, a expressar sua opinião sobre a relação mútua entre os 
Caprificus selvagens e a figueira cultivada, que devem ser considerados 
como duas formas sexuais complementares, desenvolvidas por seleção 
natural já antes do cultivo da árvore, das quais o Caprificus representa 
a forma predominantemente masculina, e a árvore cultivada, a forma 
feminina. Essa visão, que se desviava da visão original do Conde Solms, 
foi brilhantemente confirmada por suas investigações posteriores sobre 
a diferenciação sexual dentro do grupo Ficus. Fritz Müller também 
reconheceu imediatamente o interesse zoológico que está ligado aos 
extremamente numerosos tipos de insetos que vivem nos figos, e por isso 
coletou cuidadosamente os aprisionados aos figos que foram encontrados 
em nove formas diferentes de Ficus em sua área de observação. O extenso 
material assim reunido foi usado tanto por Paul Mayer em Nápoles, em 
seu artigo “Sobre a história natural dos insetos de figo” (Mittheilungen 
aus der Zoologischen Station zu Neapel, v. III, p. 551-590), quanto por 
Gustav Mayr, no posterior tratamento sistemático desse grupo animal 
(Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, 1885), 
como um importante fundamento para novas descobertas sobre a 
biologia e a sistemática dos habitantes dos figos. Fritz Müller também 
participou das difíceis investigações com uma série de artigos que, do 
ponto de vista botânico, interessaram particularmente ao Prof. Ludwig e 
ao Prof. Magnus (ver lista de publicações).

Fritz Müller dedicou uma parte significativa de sua atividade 
observacional [p. (22)] aos mecanismos de distribuição das plantas e às 
condições de vida a elas associadas. Então, em 1877, ele descreveu o 
mecanismo de entrada por perfuraçãoNR-2 nas aristas de Aristida. Nesse 
domínio biológico, voltou a se reunir com F. Hildebrand, com quem 
já tinha trabalhado na área da biologia floral nos anos 1860. Como um 
suplemento ao artigo publicado por este último pesquisador sobre os 
meios de propagação de plantas (1873), ele publicou dois ensaios, em 1883 
e 1885 (ver lista de publicações), nos quais descreveu uma série de notáveis 
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dispositivos de frutos e sementes – conforme descrito para Dorstenia, para 
Marantaceae como Calathea, Ischnosiphon, Stromanthe, Ctenanthe, para 
Commelinaceae como Campelia, e para gramíneas como Streptochaeta. 
Também sobre a coloração de exibição de frutos que imitam flores – por  
exemplo, em espécies de Clusia –, bem como sobre a dispersão de frutos ou 
sementes por animais – por exemplo, nos frutos silvestres verdes e discretos 
de algumas Billbergia por morcegos –, ele deu muitos relatos interessantes. 
Complementando um tratado de Hildebrand sobre a longevidade das 
plantas, ele lançou um olhar sobre o florescimento e a frutificação da 
vegetação na área mais ampla de Blumenau (1881).

Fritz Müller descobriu um mecanismo biológico inicialmente isolado 
e difícil de explicar na floração intermitente da Iridaceae Marica, que 
descreveu no primeiro volume dos relatórios de nossa Sociedade (1883).  
Só mais tarde casos análogos, como uma floração que ocorre periodica- 
mente em todos os indivíduos da mesma espécie em espécies de Juncus, 
foram descobertos por [Franz] Buchenau. Fritz Müller também constatou 
que os períodos de floração de várias outras espécies de Marica, assim  
como os de seus híbridos – independentemente do clima –, também 
ocorrem no mesmo dia.

Outro caso especial, ou seja, uma estranha relação entre o dispositivo 
das flores e a alimentação dos pássaros, foi descoberto por Fritz Müller na 
Myrtaceae Feijoa (1886), cujas pétalas doces e enroladas são frequentemente 
comidas por uma espécie de Thamnophilus da família dos pássaros-
formigueiros,NT-6 oportunidade em que o pássaro causa a polinização da 
flor ao tocar a parte ventral do pescoço ou o topo da cabeça em estigmas 
e anteras. Nesse ponto, devem ser mencionadas as informações de Fritz 
Müller, principalmente de época mais antiga, sobre visitas de beija-flores 
a flores como Abutilon, Passiflora, Combretum, Manettia e espécies de 
Salvia escarlate – cujas observações complementaram significativamente 
as sugestões de Delpino sobre os arranjos de flores ornitofílicas.

Finalmente, Fritz Müller publicou muitas observações ocasionais 
sobre desvios teratológicos (propagação lateral de Begonia, fruto no fruto 
em Carica e outros), bem como ocorrências morfológicas, anatômicas e 
fisiológicas que o impressionaram.

[p. (23)] A lista anterior, das várias direções em que a atividade de 
pesquisa botânica de Fritz Müller avançou, não é de forma alguma completa. 
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Em vez disso, ele tem estudos – e isso merece ser enfatizado – na última 
década e meia de sua vida, com zelo cada vez maior, concentrados em 
certas famílias de plantas, especialmente as Marantaceae, Zingiberaceae 
e por último as Bromeliaceae, não apenas na diferenciação sistemática 
de espécies e na classificação, mas também nas condições morfológicas 
e biológicas dentro do grupo dessas plantas em todas as direções que ele 
viu nas formas vivas e em que obteve resultados importantes sobre elas, 
que até agora apenas haviam sido descritas de acordo com material morto. 
Ele entrou em discussões por correspondência com vários destacados 
conhecedores ou monógrafos das famílias mencionadas, como Eichler 
sobre Marantaceae, [Karl] Göbel sobre Zingiberaceae, [Ludwig] Wittmack 
e [Carl] Mez sobre Bromeliaceae – uma relação que deve ter sido do maior 
benefício para o progresso do conhecimento nesse campo. Uma vez que 
quase todos os tratados de Fritz Müller aqui mencionados estão publicados 
nos relatórios da nossa Sociedade (ver lista de publicações) desde 1883, 
então esse lado de sua atividade pode ser considerado o mais conhecido e 
valorizado em nosso círculo.

Se examinarmos a totalidade das realizações científicas de Fritz  
Müller no campo botânico, elas parecem surpreendentes quando se con- 
sideram as circunstâncias mais detalhadas sob as quais ele trabalhou. 
Distante dos centros europeus onde se acumulam grandes bibliotecas 
e herbários, em um “deserto científico”, como ele uma vez se queixou, 
dependente apenas de si mesmo e de seus modestos recursos, por meio 
da riqueza e da variedade de suas observações, bem como da acuidade das 
conclusões que tirou, ele elevou a biologia vegetal em todas as suas direções  
a um nível superior. Não apenas inspirado em Darwin, Hildebrand e  
Hermann Müller, mas irradiando somente dele, ele não só criou uma base  
mais ampla para ela, como também abriu novos caminhos nessa área, nos 
quais uma série de pesquisadores mais jovens já progridem com sucesso. 
Fritz Müller certa vez se descreveu modestamente no início de sua carreira 
(em Für Darwin, p. 28) como um “caminhante nos limites das ciências 
naturais”. Olhando para trás em sua vida e seus escritos, podemos elogiá-
lo como um pioneiro do conhecimento, aquele que carregou a tocha 
para uma pesquisa penetrante em áreas que antes estavam envoltas em  
trevas profundas!
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[(p. 24)] Lista de publicações
A. Escritos botânicos de Fritz Müller 2,NT-7

[(p. 28)] B. Outros escritos nos quais as observações de Fritz Müller estão  
publicadas 3,NT-8

Notas do autor
1 O obituário de Ernst Haeckel também foi usado – “Fritz MÜLLER-Desterro”, no 
Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft, v. XXXI, p. 156-173, que foi gentilmente 
comunicado a mim pelo senhor chefe da Guarda Florestal, Dr. MÖLLER –, bem 
como duas publicações de E. Krause no Täglichen Rundschau 1892, n. 77, e no 
Vossischen Zeitung 1897, n. 250 (suplemento dominical).
2 Alguns escritos, principalmente de conteúdo zoológico, que são de interesse 
botânico estão incluídos no diretório; uma nota curta de orientação entre colchetes 
às vezes também era adicionada aos títulos.
3 Até agora nada pude determinar de um tratado publicado em japonês sob o 
nome de Fritz Müller (?), que é mencionado no Botan. Jahrb. 1892, I, p. 603.NT-9 
Ele deve estar supostamente contido no Botanical Magazine Tokyo VI, p. 142 a  
143,NT-10 com o título: “Relations between botanical classification and anatomy. 
Granules of colouring matter in variegated leaves” [Relações entre classificação 
botânica e anatomia. Grânulos de matéria corante em folhas variegadas].

Notas dos tradutores
NT-1 Revisão da terminologia botânica realizada por Dr. Leonardo Ramos Seixas 
Guimarães.
NT-2 Johann Bartholomäus Trommsdorff faleceu em 1837; portanto, não influenciou 
diretamente Wilhelm Müller, nascido em 1857.
NT-3 Em realidade, trata-se de uma tese (contribuição original e inédita para o 
conhecimento do grupo estudado), que lhe facultou o título de doutor em filosofia.
NT-4 A frase do autor, “ele [Fritz Müller] lançou as bases para o surpreendente 
conhecimento especial das formas e relações de vida do mundo animal e vegetal 
brasileiro”, mostra o acerto do título de Patrono da Ecologia, que lhe foi consignado 
em 2021 no artigo “Fritz Müller, patrono da Ecologia” (Vetores & Pragas, n. 57, 
p. 5-8. Disponível em: https://archive.org/details/fritz-mueller-patrono-da-eco-
logia-2021. Acesso em: 14 mar. 2022).
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NT-5 Consarcinare (latim: consarcino, -as, -are, -avi, -atum): “coser juntamente”, 
“costurar junto”. Isto é, o autor usou o termo no sentido de associar, reunir ou 
estruturar o conhecimento.
NT-6 Família Thamnophilidae, de aves passeriformes da América do Sul.
NT-7 Não reprisamos a lista, pois não foi referenciada no texto e é apresentada 
em outra seção deste livro. Entretanto, para a classificação temática dos artigos, 
aproveitamos três referências de zoologia (n. 24, 28 e 46) com interesse botânico, 
apresentadas por Loew.
NT-8 Não reprisamos a lista (representada por trabalhos de Fritz Müller publicados 
a partir de cartas encaminhadas a seus correspondentes), que está em outra seção 
deste livro e que atualizamos com a referência n. 96 por ele mencionada. Apenas 
uma referência (n. 104) deve ser citada, acerca de uma comunicação de Paul 
Wilhelm Magnus em nome de Friedrich Ludwig, sobre vespas do figo coletadas 
recentemente por Fritz Müller, no livro da 59a Assembleia de Naturalistas e Médicos 
Alemães em Berlim, 18-24/9/1886: MAGNUS, P. Feigeninsekten. In: TAGEBLATT 
der 59. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Berlin vom 18. bis 
24. September 1886. Berlim: [s. n.], 1886. p. 369.
NT-9 Referência não localizada.
NT-10 Nesse volume da Revista de Botânica, publicado em 10 de março de 1892, 
Fritz Müller é citado na página 142 da seção “Notas diversas” (p. 139-144) como 
um biólogo que reside no Brasil e que completará 70 anos de idade no ano de 1892, 
no dia 31 de março, e é informado que 26 botânicos colecionaram fotos como 
lembrança, para parabenizá-lo. É uma nota de felicitação de aniversário, conforme 
tradução realizada a partir do artigo original em japonês, pelo Dr. Toshio Chiba, 
médico atuante em São Paulo.

Notas do revisor botânico
NR-1 Nome atualmente na sinonímia de Catasetum.
NR-2 Não consegui determinar o que é esse mecanismo.





LEMBRANÇAS DE FRITZ MÜLLER

Necrológio de Carus Sterne  
[Ernst Krause] 

1897

STERNE, C. [KRAUSE, E]. Erinnerungen an Fritz Müller’s. Vossische 
Zeitung, Berlim, p. 39-40, 30 maio 1897.NE-1

[p. 39] A triste notícia de que, em 21 de maio, em Blumenau (Brasil),  
Dr. Fritz Müller, um dos primeiros naturalistas do nosso tempo, fechou 
para todo o sempre os olhos que pela primeira vez viram descobertos 
tantos segredos da natureza ecoará de maneira dolorida em todas as nações 
de cultura do mundo. Ainda mais, já que sua comunidade científica não 
apoiara o seu trabalho como era merecido, e seu governo retribuíra o seu 
inestimável trabalho, que ele dedicara à pesquisa da natureza brasileira, 
com grande ingratidão. Ele mesmo, na sua enorme humildade, tinha uma 
pequena fazenda como abrigo, e, por mais que nunca tenha se queixado 
disso, tinha amigos por todo o mundo, que juntos das imprensas brasileira, 
alemã, inglesa e francesa mostraram ao governo, que destituiu o seu mais 
famoso naturalista de quase 70 anos, o seu erro. Mas é sabido que governos 
raramente se envergonham, para não serem suspeitos de pertencerem  
à vergonha.

Darwin, que possuía em seu caráter uma simplicidade similar à 
de Fritz Müller e reconhecia nele uma genialidade igual à sua própria, 
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chamava-o, nas suas cartas endereçadas a mim, de “O Príncipe dos 
Observadores” (“The Prince of Observers”), e eu realmente acredito que 
existiram poucos naturalistas que viram tantas coisas importantes pela 
primeira vez como ele. Tal crença pode parecer arrojada, especialmente se 
nos lembrarmos de que ele publicou em sua vida longeva um único livro de 
menos de cem páginas, além de obviamente centenas de trabalhos longos 
e curtos em seus periódicos nas línguas alemã, inglesa, francesa, italiana 
e portuguesa. Darwin, seus dois irmãos e seus sobrinhos, que em parte 
também se tornaram naturalistas de renome, pediram-lhe repetidas vezes 
para reunir todas essas riquezas, pelo menos quanto ao seu trabalho nas 
florestas e costas brasileiras, e catalogá-las com referências aos periódicos 
onde elas se encontram. “Para quê?” – respondeu ele ao meu segundo 
pedido. “Eu já tenho trabalho suficiente a fazer, que me interessa mais do que 
esse registro.” E, por mais que tal falta seja uma pena, uma coleção inteira 
do seu trabalho traria, mesmo assim, somente uma pequena noção dessa 
riqueza, já que a maioria dele foi publicada por seus alunos e amigos.

Essa foi, na verdade, uma das características mais singulares 
desse homem memorável, que não possuía um traço sequer de egoísmo 
ou ambição, mas uma vontade sem igual de deixar sua capacidade de 
observação à disposição de outros naturalistas, de trabalhar para a fama 
deles e buscar novos fatos, que eles poderiam então publicar. Dessa forma, 
publicaram, Darwin e seu irmão Hermann Müller, de Lippstadt, uma 
grande quantidade de suas observações, mas ele mesmo também deixou 
à disposição, depois da morte deles, seu trabalho tardio em observação de 
plantas e animais aos botânicos [Heinrich] Schenck e A. F. W. Schimper, 
[Paul] Mayer e Conde Solms-Laubach (sobre insetos do figo), aos ingleses 
[Raphael] Meldola e [Alfred Russel] Wallace, aos franceses [Alfred] Giard e 
[Jules] Bonnier, e suas pesquisas etnológicas aos viajantes berlinenses Karl 
von den Steinen e [Paul] Ehrenreich. Sua casa em Itajaí – em nossos termos, 
uma simples cabana – tornou-se um centro da ciência em que estava aberta 
não somente uma central de informações para curiosos de todos os países, 
como também um lugar onde todos os que visitavam o Brasil paravam 
para receber conselhos, e vários dos seus parentes, como o seu meio-irmão 
caçula, Wilhelm Müller (professor de zoologia em Greifswald), e o premiado 
pesquisador de fungos Dr. Alfred Möller (seu sobrinho), em Eberswalde, 
pediam por observações. Nossos antepassados nórdicos sempre realçavam 
a generosidade dos seus príncipes; eles chamavam seus reis de “aqueles que 
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dão os anéis”,NT-1 já que um príncipe não poderia fazer algo melhor para 
seus súditos do que ajudá-los com seus objetivos, e nesse sentido vejo ainda 
mais bela a caracterização de Darwin de “Príncipe dos Observadores”, já 
que ela inclui em si a ideia da ajuda altruísta aos iguais, característica tão 
notável de Fritz Müller.

Quando se cita que dois de seus irmãos se tornaram excelentes 
naturalistas, há que se conectar esse dom a uma base preexistente ou a uma 
instrução à observação na juventude. Seu pai, seu avô e seu bisavô perten- 
ciam ao clero; o pai, que preparou seus filhos até o nono ano do Ginásio de 
Erfurt, era à época do nascimento de Fritz, em 31 de março de 1822, pastor 
em Windisch-Holzhausen, mais tarde em Mühlberg (Turíngia), ao pé dos 
“Drei Gleichen”.NT-2 Seguindo o exemplo de seu avô materno, o conhecido 
químico farmacêutico J. B. Trommsdorff, de Erfurt, ele se dedicou nos anos 
seguintes à sua conclusão do ginásio à química farmacêutica, estudou em  
Berlim ciências naturais sob a tutela de Johannes Müller, descreveu  
em sua tese de doutorado as sanguessugas dos arredores de Berlim, entre as 
quais ele identificou em 1844 uma nova espécie (Criodrilus lacuum) no lago 
Tegeler, e começou a lecionar em Erfurt. Insatisfeito com a profissão, lançou-
se em estudos pela terceira vez, agora de medicina em Greifswald, para 
então encontrar oportunidades para mais viagens e observações naturais 
como médico de bordo. Seu irmão caçula, Hermann, o pesquisador das 
interrelações entre plantas e insetos, foi utilizado pelos ultramontanosNT-3  
para derrubar o ministro da educação FalkNT-4 (o que não sucedeu), tinha 
chegado à universidade, e, no tenso clima político que se estendia pela 
Prússia e Alemanha devido à Reação,NT-5 os irmãos passaram a odiar a tal 
Reação, juntamente com o misticismo e a hipocrisia. Os filhos do pastor 
encontraram amigos com os mesmos ideais em Oskar Schmidt (†1866 
como professor de zoologia em Estrasburgo), nos zoólogos Max Schultze 
e Anton Karsch, este criador do livro Naturgeschichte des Teufels (†1866 
professor de zoologia em Münster), como também Franz Wenzlaff, o 
diretor do Ginásio Real de Berlim, falecido em 1888. A maioria desses 
homens lutou contra o Ultramontanismo e a Reação, frequentemente 
com a perda de seus cargos como consequência; Wenzlaff, que foi 
eleito vice-diretor da Câmara de Schwerin, perdeu seu cargo escolar 
em Meclemburgo, e Fritz Müller, apesar de sua tripla formação, viu sua 
única saída na emigração para a recém-inaugurada colônia Blumenau, 
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no Brasil, como fazendeiro (1852). Ele nunca mais viu sua pátria, de 
cuja revolução ele participou com grande amor, após ter passado por  
tamanho vexame.

A atraente oportunidade de realizar observações nas praias o levou a 
aceitar uma cadeira como professor de matemática no ginásio de Desterro. 
Nesse lugar nasceram suas inúmeras observações, na maioria publicadas 
nos Archiv für Naturkunde, de Troschel,NE-2 sobre animais marinhos 
inferiores (pólipos, medusas, briozoários, vermes e crustáceos), como 
também o pequeno livro Para Darwin (1864), no qual é mostrado que os 
inúmeros caranguejos, siris, anomuros, cirripédios e rizocéfalos – e de certa 
forma em maior quantidade os crustáceos inferiores, que em fase adulta 
diferem tanto entre si – iniciam suas vidas em uma forma quase idêntica e 
se desenvolvem através de uma série de metamorfoses, que se repetem em 
várias fases de suas cadeias evolutivas, nas formas que levam os zoólogos a 
separá-los em diferentes seções dos crustáceos.

Não é possível, como reportado, expressar a diversidade das 
observações de Müller, nem mesmo de forma resumida. Após a influência 
crescente dos jesuítas (1867) ter expulsado Müller do Ginásio de Desterro, 
ele volta à vida rural e publica como “naturalista viajante do governo 
brasileiro” uma grande quantidade de trabalhos, mais especificamente 
sobre as construções dos insetos tricópteros (Phryganeidae), os prováveis 
antepassados das borboletas, sobre as glândulas de feromônios de borboletas 
e mariposas que cheiram como flores, sobre as formigas protetoras das 
árvores, sobre as plantas e os animais que habitam nos acúmulos de água 
das bromélias arborícolas, como também sobre animais de cascatas e, no 
geral, sobre os mais diversos animais e plantas da floresta tropical e suas 
interrelações. O problema da imitação de borboletas não palatáveis (e por 
isso menos caçadas) – e de outros insetos – por parte de outros que, assim, 
portam as cores delas, já que com isso serão poupados pelos predadores 
de insetos (mimetismo em sentido estrito), foi por ele resolvido, de acordo 
com Wallace, o maior especialista nesse grupo outrora cheio de misteriosas 
aparições. Durante anos tive o privilégio de publicar a maior parte do 
trabalho de Fritz Müller no meu periódico, Kosmos, e um rico tesouro de 
suas observações ainda jaz nas suas curtas cartas, que eu não publiquei com 
o objetivo de completá-las posteriormente.

Os seus últimos anos lhe trouxeram não somente uma crescente 
admiração dos colegas, como também diversas desventuras. Uma das 
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recorrentes inundações do rio Itajaí (1880) destruiu toda a sua propriedade; 
a perda da sua amada filha,NE-3 que se formou professora em Berlim, roubou 
toda a sua motivação para o trabalho. Além disso, houve a morte da sua 
esposa (junho de 1894), nascida em Greifswald, após a definitiva perda 
do seu pequeno salário. No mesmo ano ele foi aprisionado por rebeldes e 
salvou-se por pouco de um tribunal de guerra. Mas nada disso foi suficiente 
para quebrar sua feliz coragem, e há poucas semanas chegaram cartas 
joviais aos seus velhos amigos deste lado do oceano. Na última década de 
sua vida, ele trabalhou a maior parte do tempo em estudos botânicos, e os 
anais da Sociedade Botânica Alemã trouxeram várias de suas observações. 
Eu não posso deixar de reproduzir o “Idílio da Floresta Tropical”, contido 
na sua última carta a mim e com suas próprias palavras, para mostrar a 
felicidade desse homem, que tinha tão poucos bens, em seu trabalho com 
a natureza. Em carta datada de 31 de maio de 1892, ele me deu as seguintes 
informações, entre outras:

“Há muito tempo eu só me ocupei com observações e experimentos com 
plantas, assim como várias tentativas de criar espécimes por miscigenação;  
de interesse geral são, destes, os produtos da miscigenação de duas espécies de  
Ruellia (Ruellia formosa e Ruellia sylvaccola), na qual os dois frutos dessa 
mistura* vão contra quase todas as regras gerais conhecidas de plantas ...  
No último ano, chamaram-me a atenção as nossas bromeliáceas; essa família, 
singular também em sentido biológico, tem mais variantes aqui do que eu 
esperaria na nossa longitude. Eu já consegui reunir mais de 40 espécies, a 
maior parte do meu próprio bosque, a poucas centenas de metros da minha 
casa. A coletar essas espécies, dois netos que moram em minha casa, meninos 
de 9 e 11 anos, oferecem-me uma ajuda insubstituível com seus olhos aguçados 
e suas habilidades de escalada, que me livraram de subir nas árvores para 
ter o espécime nas minhas mãos, quando eles encontravam algo especial. 
Entre as bromeliáceas, pela primeira vez também encontrei aqui uma espécie 
selvagem, fruto de miscigenação (que os jovens identificaram como tal). Eles 
também me alertaram, pela primeira vez, que os morcegos, cuja predileção 
por frutas doces, como bananas, eu já conhecia há muito, desempenham um 
papel importante na disseminação das sementes. Quanto a certas frutas que 
não mudam de cor ao amadurecer, eles provavelmente chegaram sozinhos a 
essa conclusão entre as bromeliáceas, como Billbergia zebrina e Billbergia 
speciosa, como também provavelmente para todas as nossas inúmeras 
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Piperaceae (encontrei cachos de frutas parcialmente roídos de Peperomia 
em locais onde morcegos costumavam descansar). – As frutas azuis de 
Hohenbergia augusta (uma bromélia grande com folhas de dois metros) foram 
encobertas por mim com papel para protegê-las de morcegos, e encontrei essas 
folhas de papel várias vezes perfuradas durante a noite. Há poucas semanas, 
meus jovens capturaram um belo morcego vampiro (Phyllostoma lineatum) 
cujo estômago estava cheio de sementes desconhecidas; eu as plantei, quem 
sabe elas brotem e mostrem quem é a planta-mãe ...”

No verão de 1894 (ou de 1895?), tive a oportunidade de reunir 
informações mais detalhadas sobre esses naturalistas bem-sucedidos que 
mal tinham dez anos. A senhora Anna Brockes, a filha mais velha de Fritz 
Müller, que é igualmente uma excelente observadora, colocando com 
frequência os “Ofícios de Descobridor” sobre os próprios ombros – entre 
outros, ela ajudou o doutor Alfred Möller com suas belas observações de 
formigas cultivadoras de fungos –, visitou-me à época, e suas descrições 
de naturalistas em formação, que informavam seu avô com a alegre voz 
infantil sobre novas espécies híbridas identificadas por ela nas copas das 
árvores tropicais, traziam-me a ideia de alguém íntimo à observação. Eu 
escrevi ao avô e perguntei em especial como era possível que os jovens 
conseguissem identificar espécies híbridas a olhos nus e recebi a seguinte 
resposta, datada de 11 de julho de 1895:

“... O senhor me pergunta como meu pequeno neto consegue identificar 
tantos híbridos das bromélias. Na verdade, é uma pergunta dupla, no caso:  
1) Como ele identifica que há algo novo na sua frente, e 2) como ele indaga 
que é um híbrido. O número de bromeliáceas nas redondezas da minha casa, 
num raio de meio quilômetro, provavelmente não supera meros 20. Na maior 
parte das vezes, só é possível observá-las de baixo, e, mesmo quando florescem, 
só as suas folhas (em especial entre as espécies de Nidularium, Aechmea 
e Ortgiesia). Por isso, é costume diferenciá-las assim, por vezes através de 
características difíceis de descrever em palavras. O que meus olhos fracos só 
identificam a curtas distâncias é identificado pelos olhos aguçados do meu 
neto até mesmo na copa de árvores altas. É de se desconfiar de uma espécie 
híbrida quando, num pequeno terreno onde se conhecem todas as bromélias, 
uma única planta é encontrada entre espécies comuns e se assemelha a uma 
delas ou até mesmo aparenta estar entre duas espécies. Meu neto Fritz Lorenz 
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e seu irmão mais velho, Hans, que conheciam todos os híbridos do meu 
jardim (de Abutilon, Hedychium, Ruellia etc.), várias vezes me ajudaram 
a polinizar flores necessárias para cruzamentos e até mesmo criaram plantas 
híbridas com as próprias mãos. Eles têm um instinto tão forte para distinguir 
plantas fruto de mistura de bromélias, que conheciam uma grande quantidade 
de plantas híbridas das espécies Vriesea que cresciam lado a lado. – Mas eu 
quero trazer-lhe os casos específicos: a primeira planta que os dois jovens me 
trouxeram (em 6 de fevereiro de 1892) com grande alegria como uma planta 
híbrida era uma Nidularium; eles a tinham encontrado no tronco de uma 
palmeira caída; as folhas eram notoriamente diferentes das espécies locais 
desse gênero; mas a inflorescência ainda não aberta nos dizia que se tratava 
de uma “bromélia residual”.NT-6 Os jovens a declararam uma híbrida da nossa 
espécie mais frequente e presente na região do achado, Nidularium scandens 
F. M. Quando ela floresceu, confirmou-se sua natureza híbrida através dos 
seus grãos de pólen mistos; a forma do caule foi deduzida corretamente  
pelos jovens. Quanto à segunda planta, ainda estou indeciso como no 
primeiro dia, após ela já ter florescido três vezes; às vezes penso que essa não é 
nem mesmo uma Nidularium, mas sim que pertence ao segundo gênero desse 
grupo, o gênero Canistrum.

O segundo híbrido tem como genitores duas espécies totalmente dife- 
rentes, talvez mesmo de dois subgêneros diferentes (Euvriesea e Conos-
tachys): Vriesea procera (?) e Vriesea rubida. A primeira tem, por exemplo, 
uma grande e volumosa panícula; a última, uma espiga cônica e envolta por 
grandes brácteas, e suas folhas não são menos diferentes. As duas pertencem 
às mais comuns, se não forem as mais comuns das nossas espécies de Vriesea, 
e cobrem muitas vezes os galhos mais grossos das nossas gigantes tropicais. 
Entre elas, meu neto encontrou uma planta sem flor, cujas folhas, porém, 
se encontravam exatamente no meio de outras duas, que à primeira vista 
não me restavam dúvidas de que ele tinha reconhecido corretamente se tratar 
de um híbrido. Isso se confirmou quando a planta floresceu; retirando-se a 
panícula, as flores mantinham-se quanto a cor e formato das pétalas, cor do 
pólen etc., exatamente no meio das duas espécies. Desde então, esse híbrido 
foi encontrado várias vezes pelo meu neto, tanto aqui quanto na foz do Itajaí, 
sempre na companhia dos genitores originais.

No inverno (agosto) de 1892, escalamos, eu e meu neto Fritz Lorenz, 
os galhos de uma árvore alta para catalogar as plantas que cresciam neles. 
Encontramos (além de musgos, hepáticas, fungos e líquens) 45 espécies, entre 
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as quais 16 bromeliáceas. Destas, muitas eram os genitores do dito híbrido, e 
este mesmo também se encontrava como uma planta grande, com não menos 
do que 25 rosetas viçosas. Nas proximidades desse híbrido crescia também 
uma planta, que se encontrava no meio entre ele e uma das plantas genitoras 
(Vriesea rubida), e mais tarde, ao florescer, mostrou-se como Vriesea (procera 
e rubida) e rubida.

O quarto híbrido é o que se encontra entre uma Aechmea com flores 
amarelas e flores azuis, sobre a qual eu já escrevi ao senhor. A aproximadamente 
um quilômetro de minha casa, não muito longe da trilha, há uma árvore 
antiga, uma laranjeira de mais de 40 anos, cujos galhos em parte já secos 
estão cobertos com bromélias. Quando nós, no começo de dezembro de 1892, 
passamos por lá, pedi para os jovens olharem se nela florescia uma Tillandsia 
que eu queria examinar. Ele mal olhou para a árvore e disse: “Aquele deve 
ser um novo híbrido”; escalou-a e jogou da árvore o mais lindo híbrido, cuja 
ponta da espiga ainda não havia florescido e ele mal poderia ter visto da 
trilha. Era uma planta enorme e certamente muito velha; depois de já termos 
retirado alguns pedaços dela, tiramos nesse ano (1895) o galho inteiro; nós 
dois não conseguíamos carregá-lo e tivemos dificuldades em arrastá-lo para 
casa. – Mas as duas espécies parentais estão bem representadas na árvore.  
A inflorescência do híbrido tem somente poucos grãos de pólen que parecem 
ser bons.

Finalmente o número 5 foi encontrado em 12 de julho de 1894, a 
cerca de 15 minutos daqui, na floresta, entre dois galhos de uma árvore, na 
altura de aproximadamente dois homens. É uma bromélia residual,NT-6 isto 
é, de baixo não se vê nada de flor. As folhas – acabei de olhar de novo – 
não têm nada de especial e são parecidas com as da espécie geradora, de tal 
forma que eu novamente me pergunto como Fritz já conseguiu identificá-la 
com antecedência como híbrida. A inflorescência não deixava espaço para 
dúvidas quanto a isso e quanto às espécies geradoras; [p. 40] um indicador 
da natureza híbrida era também a cor escura, de avermelhada a marrom-
leitosa, das brácteas ao redor da flor. Podia-se dizer que tal cor não poderia 
ter sido obtida na competição de uma espécie pura contra outras. ...”

Não é nem a metade dessa carta rica em conteúdo, que eu queria 
compartilhar aqui, já que é uma prova da imaculada felicidade com a 
natureza e da motivação à pesquisa do veterano à época com 73 anos.  
É compreensível que o seu exemplo tenha contribuído muito para gerar 
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tantos de seus irmãos, filhas, sobrinhos e netos como naturalistas, mesmo 
que a disposição também tenha sido herdada. Desde cedo, ele tinha a maior 
esperança nesse sentido em sua filha RosaNE-3 (falecida em Berlim), que, 
com 11 anos, descobriu o movimento circular da ponta do caule de Linum. 
Darwin escreveu sobre essa observação a Fritz Müller, em 9 de dezembro 
de 1865: “Essa é uma observação notável de sua filha, sobre a movimentação 
da ponta do caule de Linum, e ela seria, como eu penso, de valor a ser obser- 
vada ...”. O próprio Darwin seguiu essa sugestão e publicou em 1880 seu 
livro sobre a capacidade de movimentação das plantas. A perda dessa filha 
foi a maior dor que atingiu a outrora rica vida de Müller, mas ele se ergueu 
novamente na natureza que tudo cura, como Fausto, a quem os espíritos 
das flores transmitiam novas forças, até que a natureza cobrou o seu tributo.

Nota do autor

* Colocando-se em contato o pólen da primeira com o ovário da segunda, e  
vice-versa.

Notas dos tradutores
NT-1 Do alemão, die Ringgeber.
NT-2 Lit. “Os três iguais”, toponímico para grupo de montanhas na Turíngia.
NT-3 Ultramontanismo (Ultra + Montana, “além das montanhas”, significando 
Roma, da perspectiva alemã) foi um movimento católico que ressaltava a autoridade 
papal em assuntos religiosos dentro do Estado no período da Kulturkampf, a luta 
entre o Estado e a Igreja na Alemanha no séc. XIX.
NT-4 Adalbert Falk (*10/8/1827 em Mieczków, Silésia, †7/7/1900 em Hamm, Renânia 
do Norte-Vestfália) foi ministro de assuntos religiosos, medicinais e educacio- 
nais do Reino da Prússia, braço direito de Otto von Bismarck na luta pela separação 
entre Estado e Igreja.
NT-5 Reação ao Ultramontanismo na Alemanha.
NT-6 No original em alemão, consta Rest-Bromelie.

Notas dos editores
NE-1 Vertido do alemão gótico por Othmar Kremser e traduzido por Pedro Luiz 
Flud Musso, em Viena.
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NE-2 Em realidade, trata-se do Archiv für Naturgeschichte, então publicado por 
Franz Hermann Troschel (1810-1882).
NE-3 Rosa Müller (*7/5/1854 em Blumenau, †12/6/1879 em Berlim) herdou os 
dotes artísticos do pai. Como ele, amava a ciência e foi uma grande observadora 
dos fenômenos da natureza. Os 12 poemas compostos por Fritz Müller para educar 
as filhas são conhecidos graças a Rosa, que os compilou em um caderno, hoje no 
acervo do Arquivo Histórico José Ferreira da Silva, em Blumenau.





Registro de algumas fases da vida do naturalista: capa da tese de 
1844, capa do livro alemão Origem das espécies, que o despertou 
para o tema em 1861, prancha de asas de borboletas e prancha de  
plantas trepadeiras.



AUTOBIOGRAFIA

Da vida de um colonizador  
e naturalista alemão 

1892

Por Friedrich Müller (Blumenau)

MÜLLER, F. Aus dem Leben eines deutschen Kolonisators und 
Naturforschers.1 Das Ausland, Stuttgart, v. 65, n. 40, p. 631-634, 1892.

[p. 631] Nasci em 31 de março de 1822, como filho mais velho do pastor 
Johann Friedrich Müller, em Windischholzhausen, um pequeno povoado 
a uma hora de distância de Erfurt. Aqui, já na mais tenra juventude o 
meu interesse foi despertado pela natureza viva, através do meu pai, um 
fervoroso pesquisador do muito rico mundo vegetal local. As minhas 
primeiras lembranças são passeios pela floresta e pelo campo, com meu 
pai e minha mãe. Ainda estão vivas diante dos meus olhos as florezi- 
nhas-mosca,NT-2 as orquídeas sapatinho das florestas ralas, as Iris sibinia,NT-3  

as TrolliusNT-4 dos campos úmidos, as Iris pumilla sob o muro baixo do nosso 
pequeno jardim, a sempre-viva dos telhados, mesmo tendo me mudado da 
terra natal com seis anos para Mühlberg, um povoado grande próximo à 
floresta da Turíngia, para onde meu pai foi transferido em 1828 e onde 
nenhuma dessas plantas cresce. No entanto, eu as vi novamente em anos 
posteriores, pelo menos em parte, em Windischholzhausen.
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Preparado por meu pai, ingressei no ginásio em Erfurt em 1835 e 
o deixei com o atestado de conclusão na páscoa de 1840. Lá eu vivia na 
casa do meu avô, Johann Bartholomäus Trommsdorff, que naquela época 
era um químico muito respeitado. No entorno dos seus aprendizes e 
ajudantes, e dos outros boticários de Erfurt, entre os quais naquela época, 
provavelmente em especial por influência do meu avô reinava uma vida 
científica muito ativa, eu encontrei novos estímulos e alimentos aos meus 
pendores para as ciências naturais, que me exigiram meditar e raciocinar 
muito mais que a escola.

Eu tomei a decisão de me tornar farmacêutico, mas desisti depois 
de passar um ano (da páscoa de 1840 à de 1841) como aprendiz em uma 
farmácia em Naumburg, às margens do Rio Saale, e me voltei à matemática 
e às ciências naturais (1841-1842 em Berlim; 1842-1843 em Greifswald; 
1843 até 1844 em Berlim). Em 14 de dezembro, graduei-me como Dr. 
phil.NT-5 em Berlim e lá mesmo, no começo de 1845, passei no exame para 
professor superior, e na páscoa do mesmo ano iniciei o ano probatório 
como candidato ao ministério da educação no ginásio de Erfurt.

Naquela época começou na Prússia, principalmente na Província de 
Sachsen, a perseguição aos clérigos liberais, Wislicenus, Uhlich etc., e dos 
assim chamados “amigos da luz”. Eu tinha que dizer a mim que, se eu não 
me fizesse de hipócrita, a carreira como professor me continuaria fechada. 
Então, no outono de 1845 fui para Greifswald, a fim de estudar medicina. 
Orientou-me nessa decisão a perspectiva de alguma vez, como médico, 
poder percorrer países distantes e pesquisar a natureza. – Na Prússia, no 
entanto, também a carreira médica me seria fechada. Como membro da 
comunidade livre em Halle, à qual me afiliei logo após a sua fundação, eu 
não queria nem podia me servir da frase final do juramento médico,NT-6 e 
pedi que eu, assim como os judeus, pudesse declarar o juramento sem essa 
expressão, o que foi indeferido pelo Ministério (1849). – Em verdade, na 
tímida esperança de que a tendência reacionária na Prússia não duraria 
muito tempo, eu assumi o posto, no qual permaneci até a páscoa de 1852, 
de professor particular de um arrendatário da nova pré-Pomerânia, que 
logo se tornou um bom amigo. Uma mudança na intolerância religiosa 
reinante no país de Frederico, o Grande,NT-7 não se poderia esperar em um 
tempo previsível. Eu decidi emigrar e escolhi o Brasil, em primeiro lugar 
por sua rica fauna e flora. Em segundo lugar, porque [p. 632] acreditava que 
aqui o hábito alemão se manteria com mais facilidade que entre os ianques, 
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e em terceiro, principalmente porque o fundador da colônia Blumenau me 
era conhecido e amigo de longa data.

Saída de Hamburgo em 19 de maio de 1852. Desembarque em São 
Francisco em 19 de julho. Chegada em Blumenau 22 de agosto. Emigrou 
comigo, ao mesmo tempo, o meu irmão August. Ele começou a estudar 
teologia em Halle e, quando na Prússia todo o livre-arbítrio foi desaprovado 
aos clérigos, ele se tornou horticultor e se associou à comunidade livre de 
Quedlinburg. Como a mim, a intolerância religiosa que partiu da “capital da 
inteligência”NT-8 o conduziu para fora da pátria. Claro que cada um de nós 
também trouxe uma jovem mulher, porque teria sido impossível um solteiro 
se estabelecer como colono na floresta. Já em 24 de agosto tomamos posse 
da terra, que compramos no vale do Garcia.NT-9 Nós éramos os primeiros a 
começar a derrubar a mata e construir uma cabana. Poucas semanas depois 
chegaram mais dez famílias alemãs. No correr dos próximos anos, o número 
de residentes aumentou devagar, mas constantemente. A Blumenau dos 
primeiros tempos era, naturalmente, totalmente diferente daquela que o 
senhor chegou a conhecer. O único caminho era o rio. Através da floresta, 
muito próximo à praça da cidade, corriam somente “picadas” estreitas, nem 
limpas das raízes e coisas semelhantes que as atravessavam. As cabanas eram 
construídas sem ferro, de tronco de palmeiras, com paredes de tábuas de 
palmeira amarradas com cipó, com telhado de folhas de palmeira, sem janelas 
de vidro, eram circundadas por uma pequena clareira e separadas por longas 
distâncias de floresta. Nosso alimento era o usual do país, feijão preto, farinha 
de mandioca e carne seca (e em determinadas épocas do ano, peixes secos). 
Carne fresca nos forneciam ocasionalmente nossas razoavelmente produtivas 
armadilhas para animais silvestres. Três vezes ao ano (páscoa, pentecostes e 
natal), Dr. Blumenau sacrificava uma vaca velha. Pão, manteiga, leite, ovos 
etc. não era possível obter, nem por dinheiro. Nosso óleo combustível era 
óleo de peixe e também esse faltou por um tempo. Por sorte, eu encontrei 
na floresta um velho tronco de araribá,NT-10 em cuja luz clara das lascas 
queimando minha esposa tricotava ou costurava à noite enquanto eu lhe lia.

Todos os colonos dos primeiros anos vieram por conta própria, não 
esperavam nem recebiam nenhum tipo de suporte. Blumenau só cuidava de 
trazer os víveres necessários, que ele mandava vender sem ganho, e pagava a 
um alemão que fixou residência no Gaspar, faz anos, para nos dar instruções 
sobre desmatamento, construção de nossas cabanas, plantio, construção 
de armadilhas etc. Todos os colonos, que tiveram que se acostumar à 
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simplicidade da floresta tropical desde o começo, progrediram bem e 
permaneceram sempre alegres, apesar de todas dificuldades e privações 
dos primeiros tempos. Eles não tinham ninguém a quem poderiam confiar  
algo que não lhes agradasse. Que contraste com os muitos colonos poste- 
riores, que foram atraídos por agentes sem escrúpulos e que, mesmo com 
seu começo bem mais fácil e todo o apoio do governo, não se acostumaram 
com as dificuldades e se lamentavam constantemente! Após a primeira 
colheita de milho já adquiri galinhas, assim que o inhame cresceu também 
os porcos, que como os nossos múltiplos e saborosos tubérculos (aipim, cará, 
batatas etc.) e os legumes europeus que se desenvolviam com excelência, 
trouxeram variação na nossa dieta. Nosso óleo combustível, preparávamos 
do cozimento de semente de rícino.NT-11

Por quatro anos eu vivi com o machado e a enxada na floresta, e me 
senti muito bem. Estar por si só tem o seu próprio encanto; precisar buscar 
na floresta e construir a sua própria casa, seu galinheiro e as pocilgas, 
clarear a floresta para uma plantação, trançar os cestos, ter que abater os 
seus porcos etc.

Desterro (1856-1867). No começo dos anos 1850 existia em Desterro 
um colégio jesuíta, do qual ouvi somente coisa boa. Quando em 1852 a 
febre amarela eclodiu pela primeira vez na Província de Santa Catarina, 
essa praga ceifou sete de seus padres e por consequência essa instituição 
fechou. Em 1856, a Assembleia Provincial decidiu pela formação de uma 
nova escola superior, um Liceu Provincial. Por recomendação do Dr. 
Blumenau, o presidente da Província me mandou oferecer o cargo de 
professor de matemática. Quando o Dr. Blumenau me comunicou, no 
Pentecostes de 1856, eu tinha muito pouca vontade de aceitar, mas me 
permiti ser convencido a olhar a coisa um pouco mais de perto. Então fui 
a Desterro. O caminho me levou por longos trechos pela orla. Os ricos 
tesouros animais que eu vi espalhados aqui e em Desterro, e mesmo na orla, 
fizeram com que minha antiga vontade de explorar a fauna marítima, à qual 
eu e meu amigo Max Schultze, conhecido anatomista que lamentavelmente 
morreu tão cedo, nos dedicamos fervorosamente no mar Báltico em 
Greifswald, reacendesse novamente com ardor. Poder explorar com calma 
a exuberância de um mar quase tropical, em vez do escasso mar Báltico, foi 
uma perspectiva extremamente tentadora. O que o presidente da Província 
me falou sobre a escola a ser fundada, e minha posição nesta, me agradou. 
Mas antes de tudo, o próprio presidente me agradou, com sua maneira 
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simples e modesta, um agradável contraste com a burocracia prussiana e 
com a gentileza brasileira vazia. Eu aceitei o emprego oferecido, fui uma vez 
mais a Blumenau para organizar os meus assuntos e voltei a Desterro em 
companhia de um [p. 633] jurista alemão, Becker, há pouco tempo instalado 
em Blumenau, a quem foi dado o cargo de professo de Latim na nova escola. 
No começo do ano de 1857, o Liceu Provincial abriu, inicialmente, com 
quatro cátedras: Latim, Francês, Inglês e Matemática (aritmética, álgebra, 
até equação do segundo grau, e geometria). Becker se tornou diretor, por 
eu declinar dessa posição, para poder morar na orla e me dedicar com mais 
calma aos animais marinhos. Mais tarde, adicionaram-se ainda as matérias 
de Geografia, História e Filosofia, assim como, por pouco tempo, História 
Natural, a qual eu me prontifiquei a aceitar.

O presidente da Província, João José Coutinho, foi o último presidente 
de Santa Catarina a exercer esse cargo por mais de dez anos. Depois dele, 
basicamente nenhum conseguiu se manter por mais de dois anos no cargo. 
Ele se sentiu uno com a Província, considerava-se quase como seu pai e 
agia como tal, igualmente exemplar e conscientemente como patriarca 
de uma família numerosa e de excelente educação. Ele encontrou o caixa 
da Província em situação deplorável, mas prontamente a pôs na melhor 
ordem, de forma que, por exemplo, para os serviços públicos, caminhos, 
pontes, etc., a Assembleia Provincial não desperdiçou e empregou os 
recursos racionalmente, o que antes ou depois dele raramente ocorreu. Ele 
sabia supervisionar o emprego dos recursos (pessoalmente, quando nas 
proximidades de Desterro) e em geral a atividade dos seus funcionários, 
de uma forma discreta, mas eficiente, o que em nenhum lugar é mais 
necessário do que justamente aqui. Atenção especial ele dava à sua criação 
preferida, ao Liceu.

Aplicado, ele assistia às aulas, principalmente nos primeiros tempos e 
especialmente com os professores alemães. Inicialmente parecia que o modo 
de ensinar, relativamente divergente do usual no país, não lhe agradava, 
mas em pouco tempo ganhamos a sua completa confiança e conseguimos 
compreensão total para as nossas opiniões e generoso consentimento 
aos nossos desejos. De forma que da grande “chácara” que circundava o 
prédio da escola, não somente por meu desejo, foi-me deixado um pedaço 
para um pequeno jardim botânico; sem lhe requisitar, o presidente nos 
conseguiu sementes e plantas, e exemplares da única palma-de-leque da 
nossa Província, a bonita buriti, ausente nas áreas costeiras. Certa vez, 
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quando assistiu às aulas de zoologia, nas quais eu discutia as lulas, no 
dia seguinte ele me enviou um bonito argonautaNT-12 para uso da escola, 
exemplar que ele mesmo coletou há anos no Rio de Janeiro. E quando eu 
disse que gostaria de ensinar aos alunos mais avançados alguns conceitos 
elementares de física e química, ele me encaminhou imediatamente uma 
soma maior que o dobro daquela que eu pedi, para a aquisição de alguns 
aparelhos e produtos químicos.

A escola, segundo os conceitos alemães, era uma coisa curiosa. 
Não existiam aulas que cada aluno tinha que frequentar na sequência, ou 
seja, nenhum plano de ensino uniforme. Cada aluno, como lhe aprazia 
ou aos seus pais, podia se matricular em qualquer “aula”, assim como nas 
nossas universidades alemãs. Um começou com latim, um com francês, 
um terceiro com matemática, um com uma matéria, outro com duas, um 
terceiro ao mesmo tempo com todas as quatro matérias ensinadas no 
começo da escola. Alguns frequentavam em uma matéria o terceiro ano do 
curso, em outra o segundo, e em outra ainda o terceiro. No começo de cada 
ano, para dar a cada um a possibilidade de frequentar as aulas desejadas, 
isso dava um trabalho infernal na confecção do horário. Em longo prazo, e 
com o aumento no número de alunos, isso não seria passível de execução; 
também fazíamos modificações pouco a pouco, mesmo que não fossem tão 
drásticas como desejávamos.

Mais ou menos quatro anos após a abertura do Liceu, quando 
mais uma vez o Partido Liberal chegou ao berço do Estado, Coutinho foi 
despedido. Seguiram-lhe em mudança rápida outros presidentes; cada 
um tentava reformar o Liceu, de forma mais ou menos desajeitada, e com 
isso começou para a escola, que até então se desenvolvera de uma forma 
esperançosa, um andar de caranguejo. O sucessor de Coutinho era Brusque, 
o fundador da colônia alemã de mesmo nome. Ele começou despedindo 
dois professores sem motivo, dois estrangeiros, um norte-americano 
professor de inglês, e um alemão muito capacitado, que há muito pouco 
foi chamado de Dona FranciscaNT-13 para a cátedra de Geografia e História. 
A direção foi tirada do estrangeiro Becker e dada a um novo professor de 
inglês, um brasileiro educado nos Estados Unidos, Amphiloquio Nunes 
Pires, que por sinal comprovou ser bom como professor e diretor. Desde 
o começo, Brusque não me era simpático. Eu aceitei minha demissão de 
professor de ciências naturais. (Como tal, só ensinei um ano de zoologia, 
notando os alunos animados para aprender.) O pequeno equipamento 
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físico-químico que pouco antes veio da Alemanha foi vendido sem ser 
usado, por uma quantia irrisória. Os começos do meu jardim botânico 
prontamente desapareceram debaixo de uma profusão de ervas daninhas.

Nos próximos anos, a escola perdeu vários professores, que aceitaram 
outros empregos. Becker morreu e só sobraram o professor de inglês, o 
de francês e eu. Mas as posições livres não foram ocupadas, porque como 
perceberíamos prontamente os nossos “liberais” tinham plano de colocar, 
no lugar do Liceu, outra vez um colégio jesuíta. E chegou a isso; o [p. 634] 

Liceu foi dissolvido e às nossas salas se mudaram devotados padres. Mas 
como tínhamos emprego vitalício, ou seja, não poderíamos ser demitidos 
nem colocados fora de serviço contra a nossa vontade, enquanto estávamos 
possibilitados, as nossas posições foram mantidas como “cátedras avulsas” 
(cátedras fora do plano de ensino), e ao menos nos designaram salas de 
aula na mesma casa. Nos primeiros anos, quase toda a juventude ávida de 
conhecimento correu para os jesuítas, somente poucos nos ficaram fiéis; 
mas já no ano seguinte muitos dos antigos alunos a nós retornaram e novos 
aderiram. A situação toda não era estimulante, e por isso direcionei em 1867 
uma petição à Assembleia Provincial, com o pedido de pôr um fim a essa 
situação e empregar a nós, professores, de outra forma que nos agradasse. 
De minha parte, eu me ofereci para fazer experiências com novas plantas de 
cultivo em minha terra, no Itajaí,NT-14 cuja prosperidade parecia provável no 
nosso clima, e a excursionar pela Província em pesquisa da nossa história 
natural. Como fazíamos uma concorrência aos devotos padres, incômoda 
aos seus protetores, de boa vontade a Assembleia aceitou a proposta. Nossas 
cátedras foram extintas (literalmente “extinctas”, ou seja, apagadas); meu 
colega Rosas se tornou bibliotecário na Biblioteca Provincial, uma posição 
que ele administrava gratuitamente há anos; Amphiloquio recebeu um 
novo cargo criado para ele, o de “secretário do Gabinete do Presidente”, e 
eu voltei ao Itajaí, para retomar minha velha e livre vida na floresta.

Mesmo eliminada a concorrência, o colégio jesuíta em Desterro não 
durou muito tempo; por que e quando ele acabou eu não sei. Um presidente 
conservador, João Thomé (eu esqueci o nome da família), fundou uma nova 
escola, o ainda existente “Ateneu Provincial”, e eu fui convocado por ele a lá 
atuar como “professor de matemáticas”. Segundo a legislação que cancelou 
nossas cátedras anteriores, eu não era obrigado a aceitar um cargo que 
não me agradasse. Eu me senti tão bem no Itajaí, onde estava trabalhando 
há seis ou sete anos, alegremente na tarefa que eu mesmo me coloquei, 
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que não queria aceitar aquele cargo de professor. Mas meu antigo diretor, 
Amphiloquio, escreveu-me que João Thomé, caso não aceitássemos a 
posição, iria suspender o nosso salário. E quem pode, mesmo tendo a seu 
lado o direito de uma forma clara, fazer valer esse direito, contra o capricho 
de um ministro ou presidente?

Contrariado, fui a Desterro, enquanto minha família ficou no Itajaí. 
Lá, uma infecção no ouvido direito, em si pouco preocupante, piorou sob 
a influência do clima divergente. Eu estava com péssimo ânimo e não o 
escondia quando o diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro me 
procurou em sua viagem de regresso de uma excursão ao Rio Grande do 
Sul. Ele me ofereceu uma vaga de “Naturalista Viajante” do museu. “Assim, 
o senhor pode viver no Itajaí, no círculo de sua família, e pode se dedicar 
totalmente ao seu trabalho científico. Os seus ensaios o senhor me envia 
para os Archivos do Museu Nacional, assim como o senhor envia ao museu 
o que encontrar de memorável em suas excursões. O senhor não terá  
que trabalhar com nenhum presidente e seus caprichos, mas somente 
comigo etc.” Eu aceitei alegremente e com um cordial obrigado, sem 
nenhuma garantia. Lógico que demorou quase dois anos, no Brasil tudo 
precisa de calma e tempo, até que Ladislau Netto cumpriu sua promessa e me 
comunicou em 2 de outubro de 1876 a minha nomeação como naturalista 
viajante. No começo do ano de 1884 recebi inesperadamente a comunicação 
de Ladislau Netto que eu estava demitido do meu cargo; motivos para tal 
não foram mencionados. E mesmo que eu nunca manifeste dúvidas a 
quem ou a quais intrigas eu deva agradecer essa demissão, até hoje estou 
totalmente em dúvida sobre seu caminho e qual o papel de Ladislau Netto 
nessa ocorrência.NT-15 No entanto, antes da comunicação chegar às minhas 
mãos, a demissão (como informaram, por intervenção do Imperador) foi 
revertida e os jornais oficiais inclusive procuravam negá-la. Os jornais 
alemães, franceses e ingleses se posicionaram unanimemente contra a 
demissão, também alguns brasileiro, como a Gazeta de Notícias, e de forma 
mais decidida e afiada um jovem e talentoso pesquisador francês, Couty,NT-16  

que lamentavelmente morreu muito cedo.
Desde então, eu fiquei até o ano anterior sem ser molestado. 

Aí, o então ministro do Ensino Público teve a ideia de dispor que os 
naturalistas viajantes do Museu não deveriam residir fora do Rio. Isso se 
referia ao meu colega Dr. von Ihering,NT-17 no Rio Grande do Sul, e a mim. 
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Ambos declinamos de mudar para o Rio de Janeiro e fomos despedidos. 
Característico para as condições brasileiras é que eu já fora despedido no 
final de junho, enquanto Ihering até o final de setembro ainda não havia 
recebido o comunicado e em dezembro ainda recebeu salário. Ele recebeu o 
telegrama de sua dispensa quando estava acendendo a sua árvore de natal.

Nota do editor de Das Ausland
1 Em uma carta ao conhecido viajante do Brasil, Prof. Dr. Peter Vogel,NT-1 em 
Munique, e a pedido deste, o ilustre alemão-brasileiro Friedrich Müller, cujas reali- 
zações como pesquisador são amplamente conhecidas, redigiu os acontecimentos 
da sua vida. À redação, estes se mostraram tão interessantes, que se solicitou ao 
destinatário publicar em “Ausland” a despretensiosa autobiografia deste pensador.

Notas dos tradutores
NT-1 Peter Johann Vogel (1856-1915), matemático, geólogo e astrônomo alemão. 
Integrou a excursão de Karl von den Steinen ao Brasil, que em abril e maio de 
1887 visitou Santa Catarina, para estudo de sambaquis. Vogel levou uma fotografia 
de Fritz Müller, feita em 1886 e na qual ele está descalço e com um bastão, que 
publicou em artigo no periódico Die Gartenlaube, em 1892.
NT-2 As pequenas flores da “orquídea mosca”, Ophrys insectifera L., espécie nativa 
e de ampla distribuição na Europa, na visão popular se assemelham a moscas e 
liberam um perfume similar aos hormônios sexuais femininos de vespas e abelhas, 
cujos machos são atraídos para a polinização.
NT-3 Provável erro de grafia de Iris sibirica, um lírio descrito por Lineu em 1753 e 
comum em regiões temperadas da Europa e Ásia.
NT-4 Plantas herbáceas perenes, comuns em prados úmidos.
NT-5 Dr. phil. = Doctor philosophiae = Doutor em Filosofia.
NT-6 “Assim me ajudem Deus e o sacrossanto evangelho.”
NT-7 Frederico II, ou Frederico, o Grande, reinou de 1740 a 1786. Foi um monarca 
absolutista, que transformou a Prússia em potência econômica e militar europeia, 
porém culto (ele próprio um escritor e compositor), afeito às artes, educação e 
ciência, e governou com tolerância religiosa.
NT-8 Referência a Halle, cidade independente (isto é, com a categoria de um 
distrito) localizada na região central da Alemanha, no estado da Alta Saxônia. 
É considerada uma capital da cultura ou inteligência, por ser berço de inúmeros 
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pensadores, artistas cientistas e celebridades alemãs, e da Universidade de Halle 
(unida em 1817 à de Wittenberg, na Universidade Martinho Lutero de Halle-
Wittenberg), palco do Iluminismo no país.
NT-9 Erro de grafia no original.
NT-10 Erro de grafia no original.
NT-11 Ricinus communis L., a popular mamona.
NT-12 Molusco da classe dos cefalópodes, a mesma dos polvos, porém, quando 
adultos secretam uma concha que envolve o corpo, mantendo-se exteriorizados os 
oito braços ou tentáculos.
NT-13 Colônia Dona Francisca, atual cidade de Joinville.
NT-14 A colônia Blumenau se subordinava ao município de Itajaí. Emancipou-se 
como novo município em 1880.
NT-15 Ladislau Netto pretendia contratar, no cargo de naturalista viajante ocupado 
por Fritz Müller, o conde italiano Ermanno Stradelli (1852-1926). Este, formado 
em Direito, tornou-se um explorador, folclorista, fotógrafo e etnógrafo, tendo 
excursionado pela Amazônia, que conheceu de 1879 a 1884. Retornou em 1887, 
naturalizou-se brasileiro em 1893 e chegou a ocupar o cargo de Promotor Público 
em Tefé. Faleceu em um leprosário, esquecido dos intelectuais. No conjunto de sua 
obra, Stradelli foi o “Fritz” da Amazônia brasileira.
NT-16 Louis Couty (1854-1884), médico e fisiologista francês. Dirigiu o Laboratório 
de Fisiologia Experimental do Museu Nacional, em colaboração com o também 
médico João Baptista de Lacerda.
NT-17 Hermann Friedrich Albrecth von Ihering (1850-1930). Médico alemão e 
zoólogo, chegou ao Brasil em 1880, tornou-se naturalista viajante do Museu Nacio-
nal em 1883 e naturalizou-se brasileiro em 1885. Foi diretor do Museu Paulista  
de 1894 a 1915.





Fritz Müller, foto sem data, do acervo do Museu de Ecologia Fritz 
Müller, Blumenau-SC.



A PRODUÇÃO CIENTÍFICA  
DE FRITZ MÜLLER1

SCHLENZ, E.; FONTES L. R; HAGEN, S. A produção científica 
de Fritz Müller/Die Wissenschaftliche Produktion Fritz Müllers. 
In: FONTES, L. R.; KUPFER, E. E.; HAGEN, S. (Ed.). Fritz Müller: 
Príncipe dos Observadores/Fürst der Beobachter. São Paulo: Instituto 
Martius-Staden, p. 48-62, 2012. [Atualizado2].

Relacionamos os 271 trabalhos científicos produzidos por Fritz 
Müller e o livro póstumo de poemas. Na imprescindível coletânea que nos 
serviu de guia, Alfred Möller (1915) anotou 248 trabalhos, porém alguns 
foram desdobrados, por serem considerados publicações independentes.

Apresentados na sequência temporal em que apareceram, permitem 
ao leitor conferir a diversidade e a evolução dos interesses do naturalista, ao 
longo de mais de 50 anos de vida científica.

A análise da lista e a consulta direta aos artigos3 revelam uma faceta 
muito interessante da ciência que se desenrolava nos países da Europa 

1 Artigo reproduzido e atualizado de Luiz Roberto Fontes, Eckhard Ernst Kupfer e Stefano 
Hagen (p. 48-62) em: Fritz Müller: Príncipe dos Observadores/Fürst der Beobachter, 2. ed. São 
Paulo: Instituto Martius-Staden, 2012, 74 p. Inspirou-nos nesta produção o escrito não 
publicado da primeira autora, A obra de Fritz Müller: bibliografia traduzida, apresentado em 
dezembro de 1987 no II Seminário sobre Ciências do Mar, em Florianópolis. O texto não 
constou dos Anais (1989).
2 Agradecimentos ao Dr. Marcelo Vieira Nascimento e ao Dr. Leonardo Ramos Seixas 
Guimarães, com quem compartilhamos informações.
3 Muitos periódicos e livros antigos e invariavelmente raros, de acesso restrito nas poucas 
bibliotecas que os possuem, estão disponíveis on-line em formato pdf, por serem de domínio 
público, nas bibliotecas digitais Biodiversity Heritage Library (www.biodiversitylibrary.org) e 
Internet Archive www.archive.org. Estas são excelentes fontes para consulta livre, que abrem 
novos horizontes de pesquisa científica e histórica, ao desvelar sem custo financeiro e a qualquer 
consulente toda a riqueza e magnitude do conhecimento produzido em séculos passados.

http://www.biodiversitylibrary.org/
http://www.biodiversitylibrary.org/
http://www.archive.org/
http://www.archive.org/
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e nos Estados Unidos da América. Lá havia, no século XIX, o hábito de 
realizar reuniões científicas nas quais os participantes relatavam as suas 
observações pessoais e as de seus correspondentes, que lhes encaminhavam 
cartas e materiais. Essas tertúlias eram promovidas por sociedades 
científicas e visavam à atualização e a troca de conhecimento e informação. 
Comunicavam-se os resultados de investigações científicas dos membros e 
correspondentes, relatos de viagens, intercâmbio de espécimes, simpósios 
etc., os quais eram publicados nos anais das respectivas instituições e, 
assim, guardados para a posteridade. Era, portanto, uma forma bastante 
expressiva de registrar informação de valor científico, fora dos parâmetros 
formais de uma publicação convencional, que na atualidade também nos 
permite resgatar fragmentos da história da ciência.

Convém notar que vários artigos de Fritz Müller são, em realidade, 
excertos das inúmeras cartas que o autor escreveu a seus muitos corres-
pondentes. Essas cartas, que minudenciavam observações da flora e da  
fauna, eram frequentemente acompanhadas de ilustrações, e muitas con- 
duziam aos destinatários espécimes inteiros ou suas partes (sementes, 
folhas, insetos, asas e probóscides de insetos etc.), ou ainda suas cons- 
truções (casulos ou habitações). Algumas eram tão interessantes que os 
destinatários, além de apresentar as novidades nas reuniões científicas, 
mandavam publicá-las, em nome do autor dos apontamentos.

Ao final de cada verbete apresentamos, entre colchetes, o título 
traduzido e a remissão às páginas e pranchas que correspondem à 
reimpressão na obra de Alfred Möller, publicada em 1915 em Jena por 
Gustav Fischer:

Fritz Müller. Werke, Briefe und Leben.
Volume 1, Text-Abteilung 1: Arbeiten aus den Jahren 1844-1879. XVIII + 
800 pp.
Volume 1, Text-Abteilung 2: Arbeiten aus den Jahren 1879-1899, 710 pp.  
Volume 1, Atlas: Arbeiten aus den Jahren 1844-1899. 84 pl.

 
Internet Archive (www.archive.org). Estas são excelentes fontes para consulta livre, que abrem 
novos horizontes de pesquisa científica e histórica, ao desvelar sem custo financeiro e a qualquer 
consulente toda a riqueza e magnitude do conhecimento produzido em séculos passados.

http://www.archive.org/
http://www.archive.org/
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Após a relação, apresentamos a classificação temática dos trabalhos, 
para facilitar a pesquisa aos leitores. A maioria dos artigos costuma tratar 
de vários assuntos e, assim, muitos poderiam ser classificado em diversos 
tópicos adicionais, além da lista sumária que apresentamos.

1) 1844. Über Hirudo tessulata und marginata O. F. Müller. Archiv für Naturgeschichte  
10 (1): 370-376, pl. X, fig. 14. [Sobre Hirudo tessulata e marginata O. F. Müller; p. 1-5].

2) 1844. De Hirudinibus circa Berolinum hucusque observatis. Dissertation, Berlin, 
XIV decembris MDCCCXLIV. [Sobre as sanguessugas até agora observadas nos 
arredores de Berlim. Dissertação, Berlim, 14/12/1844; p. 6-22].

3) 1846. Clepsine costata, neue Art. Archiv für Naturgeschichte 12 (1): 82-85, pl. III, 
figs. 1-2. [Clepsine costata, espécie nova; p. 23-25].

4) 1846. Über Gammarus ambulans, neue Art. Archiv für Naturgeschichte 12 (1): 296-
300, pl. X, figs. A-C. [Sobre Gammarus ambulans, espécie nova; p. 26-29].

5) 1846. Über die Geschlechtstheile von Clepsine und Nephelis. Archiv fur Anatomie, 
Physiologie und Wissenschaftliche Medicin 1846: 138-148, pl. VIII [Sobre o aparelho 
reprodutor de Clepsine e Nephelis; p. 30-35, pl. I].

6) 1846. Bemerkungen in Betreff des Geschlechtsverhältnisses bei den Hirudineen. 
pp. 110-114 in Steenstrup, J. J. S., Untersuchungen über das Vorkommen des 
Hermaphroditismus in der Natur. Greifswald, 130 pp. [Observações sobre as 
condições sexuais dos hirudíneos; p. 36-39].

7) 1848. Zur Kenntniss des Furchungsprocesses im Schneckenei. Archiv für 
Naturgeschichte 14 (1): 1-6, pl. I. [Sobre o processo de segmentação do ovo dos 
caracóis; p. 40-43, pl. II].

8) 1848. Orchestia euchore und gryphus, neue Arten aus der Ostsee. Archiv für 
Naturgeschichte 14 (1): 53-62, 63-64 (Erklärung der Abbildungen) pl. IV. [Orchestia 
euchore e gryphus, novas espécies do Mar Báltico (p. 63-64, Explicação das 
Figuras); p. 44-51, pl. III].

9) 1848. Bemerkungen zu Zaddach’s Synopseos Crustaceorum Prussicorum prodromus. 
Archiv für Naturgeschichte 14 (1): 62-63. [Comentários aos Synopseos Crustaceorum 
Prussicorum prodromus de Zaddach; p. 50-51].

10) 1849. Über die Begattung der Clepsine complanata Sav. Zeitung für Zoologie, 
Zootomie und Palaeozoologie 1 (25): 197-199. [Sobre a cópula de Clepsine 
complanata Sav.; p. 52-55].

11) 1849. Notiz (Über die Fortpflanzung von Sphaeroma aega). Zeitung für Zoologie, 
Zootomie und Palaeozoologie 1 (25): 199. [Nota (Sobre a reprodução de 
Sphaeroma aega); p. 55].

12) 1852. Tanais rhynchites und balticus, neue Arten aus der Ostsee. Archiv für 
Naturgeschichte 18 (1): 53-64, pl. IV, figs. 1-4. [Tanais rhynchites e balticus, novas 
espécies do Mar Báltico; p. 56-58, pl. IV, figs. 1-4].
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13) 1852. Eine Beobachtung über die Beziehung der Gattungen Caligus und Chalimus. 
Archiv für Naturgeschichte 18 (1): 91-92, pl. IV, figs. 5-6. [Uma observação sobre a 
relação entre os gêneros Caligus e Chalimus; p. 59-60, pl. IV, figs. 5-6].

14) 1855. Beiaugen bei Monocotyledonen. Abhandlungen der Naturforschenden 
Gesellschaft zu Halle 3(Viertes Vierteljahr 1855): 45-46. [Brotos em monocotile-
doneas; comunicação de Max Schultze no “Relatório do quarto trimestre”].

15) 1855. Bemerkungen über Blattstellung. Abhandlungen der Naturforschenden 
Gesellschaft zu Halle 3(Viertes Vierteljahr): 46-48. [Notas sobre a posição da folha; 
comunicação de Max Schultze no “Relatório do quarto trimestre”].

16) 1856. Beiträge zur Kentnniss der Landplanarien. Abhandlungen der 
Naturforschenden Gesellschaft zu Halle 4: 19-38. (Em coautoria com Max 
Schultze). [Contribuições ao conhecimento das planárias terrestres; p. 61-74]. 
Tradução ao inglês: Contributions to the knowledge of the terrestrial planariae, 
Annals and Magazine of Natural History, ser. 2, 20 (115): 1-13, 1857. 

17) 1857. Lumbricus corethrurus, Bürstenschwanz. Archiv für Naturgeschichte 23 (1): 
113-116. [Lumbricus corethrurus, “minhoca com cauda em escova”; p. 75 (parte 
nas p. 65-66)].

18) 1857. Mittheilungen über die Culturgewächse der Colonie Blumenau. Hamburger 
Garten- und Blumenzeitung 13: 559-562. [Comunicações sobre as plantas 
cultivadas da Colônia Blumenau].

19) 1858. Einiges über die Annelidenfauna der Insel Santa Catharina an der 
brasilianischen Küste (Aus einer brieflichen Mittheilung an Prof. Grube). Archiv 
für Naturgeschichte 24 (1): 211-220, pl. VI-VII. [Algo sobre a fauna de anelídeos 
da Ilha de Santa Catarina na costa brasileira (De uma comunicação postal ao 
Prof. Adolf Eduard Grube); p. 76-82, pl. V-VI].

20) 1858. Die Magenfäden der Quallen. Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie 9 (4): 
542-543. [Os filamentos gástricos das medusas; p. 83-84]. Tradução ao inglês: On 
the stomachal filaments of the medusae, Annals and Magazine of Natural History, 
ser. 3, 3 (17): 446-447, 1859.

21) 1859. Zwei neue Quallen von Santa Catharina, Tamoya haplonema und 
quadrumana. Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle 5: 
1-12, pl. I-III. [Duas novas medusas de Santa Catarina, Tamoya haplonema e 
quadrumana; p. 85-92, pl. VII-IX].

22) 1859. Polypen und Quallen von Santa Catharina. Die Formwandlungen der 
Liriope catharinensis n. sp. Archiv für Naturgeschichte 25 (1): 310-321, pl. XI. 
[Pólipos e medusas de Santa Catarina. Modificações da forma em Liriope 
catharinensis n. sp.; p. 93-100, pl. X-XI].

23) 1860. Polypen und Quallen von Santa Catharina. Philomedusa vogtii n. sp. 
Archiv für Naturgeschichte 26 (1): 57-63, pl. II, fig. 1. [Pólipos e medusas de 
Santa Catarina. Philomedusa vogtii n. sp.; p. 101-104]. Tradução ao inglês: On 
Philomedusa vogtii, a parasite on medusae, Annals and Magazine of Natural 
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History, ser. 3, 6 (36): 432-436, pl. VII (fig. 4), 1860. Resumo em francês: Sur la 
Philomedusa vogtii, Archives des Sciences Physiques et Naturelles, ser. 2, 14: 177-
179, 1862.

24) 1860. Beschreibung einer Brachiopodenlarve. Archiv für Anatomie, Physiologie 
und Wissenschaftliche Medicin 1860: 72-80, pl. I (B). [Descrição de uma larva de 
Brachiopoda; p. 105-110, pl. XII]. Resumo em inglês: Description of the larva of a 
brachiopod, Annals and Magazine of Natural History, ser. 3, 6 (34): 310, 1860.

25) 1860. Das Kolonialnervensystem der Moosthiere nachgewiesen an Serialaria 
coutinhii n. sp. Archiv für Naturgeschichte 26 (1): 311-318, pl. XIII. [O sistema 
nervoso colonial dos Bryozoa, demonstrado em Serialaria coutinhii n. sp.;  
p. 111-115, pl. XIII-XIV]. Tradução ao inglês: On the common nervous system 
(Kolonialnervensystem) of the Bryozoa (Polyzoa), exemplified in Serialaria 
coutinhii n. sp., Quarterly Journal of Microscopical Science, n. ser., 1 (4): 300-305, 
1861. Resumo em francês: Das Colonialnervensystem, etc. Le système nerveux 
colonial des bryozoaires, Archives des Sciences Physiques et Naturelles, ser. 2, 14: 
179-180, 1862.

26) 1861. Cunina köllikeri n. sp. Beitrag zur Naturgeschichte der Aeginiden. Archiv 
für Naturgeschichte 27 (1): 42-52, pl. IV. [Cunina köllikeri n. sp. Contribuição para 
a história natural dos Aeginidae; p. 116-122, pl. XV]. Resumo em francês: Cunina 
koellikeri; contribution a l’histoire naturelle des aeginides, Archives des Sciences 
Physiques et Naturelles, ser. 2, 14: 101-102, 1862.

27) 1861. Die Brachiopodenlarve von Santa Catharina. 2. Beitrag. Archiv für 
Naturgeschichte 27 (1): 53-56. [A larva de Brachiopoda de Santa Catarina. 
Segunda contribuição; p. 123-125]. Resumo em inglês: On the larva of a 
brachiopod, Annals and Magazine of Natural History, ser. 3, 8 (48): 505-506, 1861.

28) 1861. Über die systematische Stellung der Charybdeiden. Archiv für 
Naturgeschichte 27 (1): 302-311. [Sobre a posição sistemática dos Charybdeidae; 
p. 126-131]. Tradução ao inglês: On the systematic position of the Charybdeidae, 
Annals and Magazine of Natural History, ser. 3, 10 (55): 6-12, 1862.

29) 1861. Polypen und Quallen von Santa Catharina. Olindias sambaquiensis n. sp. 
Archiv für Naturgeschichte 27 (1): 312-319, pl. IX. [Pólipos e medusas de Santa 
Catarina. Olindias sambaquiensis n. sp.; p. 132-136, pl. XVI].

30) 1861. Über die angebliche Bilateralsymmetrie der Rippenquallen. Archiv 
für Naturgeschichte 27 (1): 320-325. [Sobre a suposta simetria bilateral dos 
Ctenophora; p. 137-140]. Tradução ao inglês: On the supposed bilateral 
symmetry of the Ctenophora, Annals and Magazine of Natural History, ser. 3, 9 
(54): 475-479, 1862.

31) 1862. Die Rhizocephalen, eine neue Gruppe schmarotzender Kruster. Archiv für 
Naturgeschichte 28 (1): 1-9, pl. I. [Os Rhizocephala, um novo grupo de crustáceos 
parasitas; p. 141-146, pl. XVII]. Tradução ao inglês: On the Rhizocephala, a new 
group of parasitic Crustacea, Annals and Magazine of Natural History, ser. 3,  
10 (55): 44-50, pl. II (figs. 1-7), 1862.
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32) 1862. Entoniscus porcellanae, eine neue Schmarotzer-Assel. Archiv für 
Naturgeschichte 28 (1): 10-18, pl. II. [Entoniscus porcellanae, um novo Isopoda 
parasita; p. 147-152, pl. XVIII]. Tradução ao inglês: On Entoniscus porcellanae, 
a new parasitic isopod crustacean, Annals and Magazine of Natural History, 
ser. 3, 10 (56): 87-93, pl. II (figs. 8-16), 1862. Resumo em francês: Entoniscus 
porcellanae, nouveau type d’isopodes parasites, Archives des Sciences Physiques et 
Naturelles, ser. 2, 17: 351-352, 1863.

33) 1862. Die Verwandlung der Porcellanen. Vorläufige Mittheilung. Archiv für 
Naturgeschichte 28 (1): 194-199, pl. VII. [A metamorfose dos porcelanídeos. 
Comunicação preliminar; p. 153-156, pl. XIX]. Tradução ao inglês: On the 
transformations of the porcellanae, Annals and Magazine of Natural History, ser. 
3, 11 (61): 47-50, pl. I, 1863.

34) 1862. Bruchstück zur Entwicklungsgeschichte der Maulfüsser. Archiv 
für Naturgeschichte 28 (1): 353-361, pl. XIII. [Fragmento da história do 
desenvolvimento dos Stomatopoda; p. 157-162, pl. XX]. Tradução ao inglês: On 
the developmental history of the Stomapoda, Annals and Magazine of Natural 
History, ser. 3, 12 (67): 13-19, pl. II, 1863. Resumo em francês: Bruchstücke, etc. 
Fragments relatifs a l’évolution des stomatopodes, Archives des Sciences Physiques 
et Naturelles, ser. 2, 18: 196-197, 1863.

35) 1863. Ein zweites Bruchstück aus der Entwicklungsgeschichte der Maulfüsser. 
Archiv für Naturgeschichte 29 (1): 1-7, pl. I. [Segundo fragmento da história do 
desenvolvimento dos Stomatopoda; p. 163-166, pl. XXI].

36) 1863. Die Verwandlung der Garneelen. Erster Beitrag. Archiv für Naturgeschichte 
29 (1): 8-23, pl. II. [A metamorfose dos camarões. Primeira contribuição; p. 167-
176, pl. XXII]. Tradução ao inglês: On the metamorphoses of the prawns, Annals 
and Magazine of Natural History, ser. 3, 14 (80): 104-115, pl. IV, 1864.

37) 1863. Die zweite Entwickelungsstufe der Wurzelkrebse (Rhizocephalen). 
Archiv für Naturgeschichte 29 (1): 24-33, pl. III, figs. 1-7. [A segunda fase do 
desenvolvimento dos Rhizocephala; p. 177-182, pl. XXIII].

38) 1863. Über die Ursache der Strömungen in der Leibeshöhle der Sertularinen. 
Archiv für Naturgeschichte 29 (1): 34-36. [Sobre a origem do fluxo na cavidade do 
corpo das Sertularia; p. 183-184].

39) 1863. Über eigenthümliche Gebilde in der Samenflüssigkeit von Janthina. Archiv 
für Naturgeschichte 29 (1): 179-183, pl. X, figs. 1-10. [Sobre formações singulares 
no líquido espermático de Janthina; p. 185-187, pl. XXIV]. Tradução ao inglês: 
On some peculiar structures in the seminal fluid of Ianthina, Annals and 
Magazine of Natural History, ser. 3, 14 (84): 430-433, 1864.

40) 1863. Observations sur la respiration des Ocypodiens (Extraites d’une lettre à 
M. Milne-Edwards et datée de Desterro, Brésil, le 12 de juillet 1863). Annales des 
Sciences Naturelles, série 4 – Zoologie, 20: 272. [Observações sobre a respiração 
dos ocipodídeos (Extraído de uma carta ao Sr. Milne-Edwards e datado de 
Desterro, Brasil, 12 de julho de 1863); p. 188-189].
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41) 1864. Über den Bau der Scheerenasseln (Asellotes hétéropodes M. Edw.). 
Vorläufige Mittheilung. Archiv für Naturgeschichte 30 (1): 1-6. [Sobre a 
morfologia dos isópodes quelados. (‘Asellotes hétéropodes’ de Milne Edwards). 
Comunicação preliminar; p. 190-193].

42) 1864. Ein Wort über die Gattung Herklotsia J. E. Gray. Nachtrag zum 
vorstehenden Aufsatze, von Max Schultze. Archiv für Naturgeschichte 30 (1): 
352-358, 359-360. [Uma palavra sobre o gênero Herklotsia J. E. Gray. Adendo ao 
ensaio prévio, por Max Schultze; p. 194-197, 198-199].

43) 1864. Für Darwin. Leipzig: Wilhelm Engelmann, 91 pp. [“Para Darwin”; p. 200-259; 
atualizações da 2a edição em inglês (1869), p. 259-263]. Traduções: 1865, V'zaschitu 
Darvina [Em defesa de Darwin; traduzido por Nikolai Dmitrievich Nozhin; re-
impresso como “Za Darvina” [“Para Darwin”] em Nozhin, N. D., 1940, Trabalhos 
reunidos]. 1869, Facts and arguments for Darwin. Londres: John Murray, 144 pp. 
[“Fatos e argumentos a favor de Darwin”; traduzido por William Sweetland Dallas]. 
1882/1883, Pour Darwin. Bulletin Scientifique du Departement du Nord et des Pays 
Voisins 14: 354-382, 418-462; 15: 10-47 [“Por Darwin”; traduzido por Ferdinand 
Gustave Debray]. 1907/1908, Por Darwin. Kósmos. Revista Artística, Scientífica e 
Litterária, Rio de Janeiro, 4, 27 pp. (capítulos I-VIII), 5, 14 pp. (capítulos IX-XI). 
[sem paginação, faltam o prólogo e o capítulo XII; tradução da edição inglesa 
(1869), por “Cryptus”, pseudônimo do zoólogo Alípio de Miranda Ribeiro]. 1990, 
Fatos e argumentos a favor de Darwin. Florianópolis: Fundação Catarinense de 
Cultura & Departamento Nacional de Produção Mineral/DNPM, 93 pp. [tradução 
da edição inglesa (1869), por Hitoshi Nomura]. 1996. Für Darwin (Fritz Müller, 
1864). Pp. 107-163 in Papavero, Nelson & Llorent-Bousquets, Jorge, Principia 
taxonomica. Una introducción a los fundamentos lógicos, filosóficos y metodológicos 
de las escuelas de taxonomía biológica. Vol. 7, Coordinación de Servicios Editoriales, 
Facultad de Ciencias, Cidade do México: Universidad Nacional Autónoma de 
México. [tradução da edição inglesa (1869)]. 2009. Para Darwin (Für Darwin, 
1864). 1. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 280 pp. [com os aditamentos da 
edição inglesa (1869), e com 6 resenhas e 4 obituários do século XIX, por Luiz 
Roberto Fontes e Stefano Hagen]. 2. ed., 302 pp., 2017 [adiciona a autobiografia 
e a produção científica do autor]. 2021. En apoyo de Darwin. Granada: Editorial 
Universidad de Granada, 216 pp. [editado por Sandra Rebok, tradução por Javier 
Sánchez Arjona Voser].

44) 1865. Description of a new genus of Amphipod Crustacea: Batea, nov. gen. The 
Annals and Magazine of Natural History, 3rd. series, 15: 276-277, pl. X. [Descrição 
de um novo gênero de Crustacea Amphipoda: Batea, nov. gen.; p. 264-265,  
pl. XXV].

45) 1865. Über Cumaceen. I. Beleuchtung der Abhandlung Van Beneden’s über 
diese Familie. Archiv für Naturgeschichte 31 (1): 311-323. [Sobre Cumacea. I. 
Elucidação ao tratado de Van Beneden sobre esta família; p. 266-273].
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46) 1865. Über die Randbläschen der Hydroidquallen. Archiv für mikroskopische 
Anatomie 1: 143-147, pl. VII, figs. 4. [Sobre os estatocistos das hidromedusas;  
p. 274-277].

47) 1865. Über Darwinella aurea, einen Schwamm mit sternförmigen Hornnadeln. 
Archiv für mikroskopische Anatomie 1: 344-353, pl. XXI. [Sobre Darwinella aurea, 
uma esponja com espículas asteriformes; p. 278-284, pl. XXVI].

48) 1866. Über das Holz einiger um Desterro wachsender Kletterpflanzen. Botanische 
Zeitung 24: 57-60, 65-69, pl. III. [Sobre a madeira de algumas trepadeiras que 
crescem nos arredores de Desterro; p. 289-298, pl. XXVIII].

49) 1866. Über die Befruchtung der Martha (Posoqueria?) fragrans. Botanische 
Zeitung 24 (17): 129-133, pl. VI; p. 133 (Nachwort zu vorstehenden Aufsatze, von 
D. F. L. von Schlechtendal); 1867, 25 (10): 80 (Berichtgung). [Sobre a fecundação 
de Martha (Posoqueria?) fragrans; p. 299-304, 305-306 (Epílogo ao texto anterior, 
de D. F. L. von Schlechtendal), pl. XXIX; Retificação, 1867: não consta].

50) 1867. Notes on some climbing-plants near Desterro in South Brazil (in a letter to 
C. Darwin). The Journal of the Linnean Society (Botany), London, 9: 344-349,  
pl. IX. [Notas sobre algumas plantas trepadeiras, próximo a Desterro no sul do 
Brasil (em carta a Charles Darwin); p. 285-288, pl. XXVII].

51) 1867. Über Balanus armatus und einen Bastard dieser Art und des Balanus 
improvisus var. assimilis Darw. Archiv für Naturgeschichte 33 (1): 329-356, pl. VII-
IX. [Sobre Balanus armatus e um híbrido entre essa espécie e Balanus improvisus 
var. assimilis Darw.; p. 307-323, pl. XXX-XXXII]. Tradução ao inglês: On Balanus 
armatus, and a hybrid between this species and Balanus improvisus, var. assimilis, 
Darw., Annals and Magazine of Natural History, ser. 4, 1 (6): 393-412, pl. XX, 1868.

52) 1868. Notizen über die Geschlechtsverhältnisse brasilianischer Pflanzen. 
Botanische Zeitung 26: 113-116 (Aus einem Briefe an Friedrich Hildebrand). 
[Notícias sobre as condições sexuais de plantas brasileiras (De uma carta a 
Friedrich Hildebrand); p. 324-326].

53) 1868. Befruchtungsversuche an Cipó Alho (Bignonia). Botanische Zeitung  
26: 625-629. [Experimentos de fecundação no cipó alho (Bignonia); p. 327-329].

54) 1868. Über Befruchtungserscheinungen bei Orchideen. Botanische Zeitung 26: 
629-631 (Aus einem Briefe an Friedrich Hildebrand). [Sobre as manifestações da 
fecundação em orquídeas (De uma carta a Friedrich Hildebrand); p. 330-331].

55) 1869. Excursionsberichte aus Südbrasilien. Flora oder Allgemeine botanische 
Zeitung 52 (22): 337-348; 52 (23): 353-364 (Aus Briefen an seinen Bruder 
Hermann Müller zu Lippstadt, datirt Itajahy, 11. u. 18. Juni 1868). [Relatos de 
excursões do sul do Brasil (De cartas a seu irmão Hermann Müller, em Lippstadt, 
datadas Itajahy, 11 e 18 de junho de 1868); p. 332-348].

56) 1869. Über einige Befruchtungserscheinungen. Botanische Zeitung 27 (14): 
224-226 (Aus einem Briefe an F. Hildebrand). [Sobre algumas manifestações da 
fecundação (De uma carta a Friedrich Hildebrand); p. 349-350].
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57) 1869. Über eine dimorphe Faramea. Botanische Zeitung 27 (37): 606-611. [Sobre 
uma Faramea dimórfica; p. 351-354].

58) 1870. Umwandlung von Staubgefässen in Stempel bei Begonia. Übergang von 
Zwitterblüthigkeit in Getrenntblüthigkeit bei Chamissoa. Triandrische Varietät 
eines monandrischen Epidendrum. Botanische Zeitung 28 (10): 149-153, pl. II 
(Aus einem Briefe an H. Müller). [Transformação de estames em pistilos em 
Begonia. Transição de hermafrodita para diclina em Chamissoa. Variedade  
triândrica de uma Epidendrum monândrica (De uma carta a Hermann Müller);  
p. 355-357, pl. XXXIII].

59) 1870. Botanische Notizen. Botanische Zeitung 28 (17): 273-275 (Aus einem 
Briefe an Friedrich Hildebrand). [Notas botânicas (De uma carta a Friedrich 
Hildebrand); p. 360-362].

60) 1870. Die Bewegung des Blüthenstieles von Alisma. Jenaische Zeitschrift für 
Medizin und Naturwissenschaft 5: 133-137. [O movimento dos pedicelos florais 
de Alisma; p. 363-366].

61) 1870. Bemerkungen über Cypridina. Jenaische Zeitschrift für Medizin und 
Naturwissenschaft 5: 255-276, pl. VIII-IX. [Observações sobre Cypridina; p. 367-
383, pl. XXXIV-XXXV].

62) 1871. On the modification of the stamens in a species of Begonia (in a letter to 
Mr. Darwin). The Journal of the Linnean Society (Botany), London, 11: 472-474. 
[Sobre a modificação dos estames em uma espécie de Begonia (em uma carta ao 
Sr. Darwin); p. 358-359].

63) 1871. Bruchstücke zur Naturgeschichte der Bopyriden. Jenaische Zeitschrift für 
Medizin und Naturwissenschaft 6: 53-72, pl. III-VX. [Fragmentos da história 
natural dos Bopyridae; p. 384-399, pl. XXXVI-XXXVII].

64) 1871. Über den Trimorphismus der Pontederien. Jenaische Zeitschrift für Medizin 
und Naturwissenschaft 6: 74-77. [Sobre o trimorfismo das Pontederias; p. 400-403].

65) 1871. Remarks on some white ants. Proceedings of the Boston Society of Natural 
History 13: 205-206 (communicated January 26, 1870 by Dr. Hagen, from a letter 
and specimens sent to him by Fritz Müller). [Observações sobre alguns cupins 
(comunicado em 26 de janeiro de 1870 pelo Dr. Hermann August Hagen, de uma 
carta e espécimes recebidos de Fritz Müller); p. 404].

66) 1873. Bestäubungsversuche an Abutilon-Arten. Jenaische Zeitschrift für Medizin 
und Naturwissenschaft 7: 22-45. [Tentativas de polinização em espécies de 
Abutilon; p. 405-423].

67) 1873. Beiträge zur Kentniss der Termiten. I. Die Geschlechtstheile der Soldaten 
von Calotermes. Jenaische Zeitschrift für Medizin und Naturwissenschaft  
7: 333-340, pl. XIX-XX. [Contribuições ao conhecimento dos cupins. I. Os órgãos 
sexuais dos soldados de Calotermes; p. 432-437, pl. XXXVIII-XXXIX]. Resumo 
em inglês (inclui n. 67, 68 e 70): Contributions towards the natural history of the 
termites, Annals and Magazine of Natural History, ser. 4, 13 (77): 402-404, 1874. 



364

<<
  S

um
ár

io
A 

pr
od

uç
ão

 c
ie

nt
ífi

ca
 d

e 
Fr

itz
 M

ül
le

r

Resumo em francês (inclui n. 67, 68 e 70): Beiträge zur Kentniss der Termites ... 
Recherches pour servir a l’histoire des termites, Archives des Sciences Physiques et 
Naturelles, ser. 2, 49: 254-259, 1874.

68) 1873. Beiträge zur Kentniss der Termiten. II. Die Wohnungen unserer 
Termiten. Jenaische Zeitschrift für Medizin und Naturwissenschaft 7: 341-358. 
[Contribuições ao conhecimento dos cupins. II. As habitações dos nossos cupins; 
p. 438-452]. Resumo em inglês (inclui n. 67, 68 e 70): Contributions towards the 
natural history of the termites, Annals and Magazine of Natural History, ser. 4, 
13 (77): 402-404, 1874. Resumo em francês (inclui n. 67, 68 e 70): Beiträge zur 
Kentniss der Termites ... Recherches pour servir a l’histoire des termites, Archives 
des Sciences Physiques et Naturelles, ser. 2, 49: 254-259, 1874.

69) 1873. Bestäubungsversuche an Abutilon-Arten. II. Beispiele von Unfruchtbarkeit 
als Folge naher Verwandtschaft. Jenaische Zeitschrift für Medizin und 
Naturwissenschaft 7: 441-450. [Tentativas de polinização em espécies de Abutilon. 
II. Exemplos de infertilidade como resultado do parentesco próximo; p. 424-431]. 
Tradução parcial ao inglês: Investigations respecting the fertilization of Abutilon, 
The American Naturalist 8 (4): 223-226, 1874.

70) 1873. Beiträge zur Kentniss der Termiten. III. Die “Nymphen mit kurzen 
Flügelscheiden” (Hagen), “nymphes de la deuxième forme” (Lespès). Ein Sultan 
in seinem Harem. Jenaische Zeitschrift für Medizin und Naturwissenschaft  
7: 451-463. [Contribuições ao conhecimento dos cupins. III. As “ninfas com 
brotos alares curtos” (Hagen), “nymphes de la deuxième forme” (Lespès). Um 
sultão em seu harém; p. 453-463]. Tradução ao inglês: Contribution to the 
knowledge of the termites, The American Naturalist 24 (288): 1118-1131,  
pl. XXIV, 1890. Resumo em inglês (inclui n. 67, 68 e 70): Contributions towards 
the natural history of the termites, Annals and Magazine of Natural History, ser. 
4, 13 (77): 402-404, 1874. Resumo em francês (inclui n. 67, 68 e 70): Beiträge zur 
Kentniss der Termites ... Recherches pour servir a l’histoire des termites, Archives 
des Sciences Physiques et Naturelles, ser. 2, 49: 254-259, 1874.

71) 1873. Larvae of Membracis serving as milk-cattle to a Brazilian species of honey-
bees. Nature, London, 8: 201-202 (by Hermann Müller, Lippstadt). [Larvas de 
Membracis servindo como gado leiteiro a uma espécie brasileira de abelhas 
melíferas; p. 481-482 (por Hermann Müller, de Lippstadt)].

72) 1873. Probosces capable of sucking the nectar of Anagraecum sesquipedale. 
Nature, London, 8: 223 (by Hermann Müller, Lippstadt). [Probóscide capaz de 
sugar o néctar de Anagraecum sesquipedale; p. 612].

73) 1874. Recent researches on termites and honey-bees. Nature, London, 9: 308-309 
(from a letter to Charles Darwin). [Pesquisas recentes sobre cupins e abelhas 
melíferas; p. 486-488 (de uma carta a Charles Darwin)]. Reimpresso: Recent 
researches on termites and stingless honey-bees, The American Naturalist  
8 (9): 553-556, 1874.
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74) 1874. Larvae of Membracis serving as milk-cattle to a Brazilian species of honey-
bees. Nature, London, 10: 31-32 (by Hermann Müller, Lippstadt). [Larvas de 
Membracis servindo como gado leiteiro a uma espécie brasileira de abelhas 
melíferas; p. 483-485 (por Hermann Müller, de Lippstadt)].

75) 1874. The habits of various insects. Nature, London, 10: 102-103 (from a letter 
to Charles Darwin). [Os hábitos de vários insetos; p. 489-491 (de uma carta a 
Charles Darwin)].

76) 1875. Beiträge zur Kentniss der Termiten. IV. Die Larven von Calotermes rugosus 
Hag. Jenaische Zeitschrift für Medizin und Naturwissenschaft 9: 241-264, pl. X-XIII. 
[Contribuições ao conhecimento dos cupins. IV. As larvas de Calotermes rugosus 
Hag.; p. 464-480, pl. XL-XLIII]. Resumo em inglês (com comentários de Ellen 
Lubbock): Addition to our knowledge of the termites, Nature 12 (298): 218, 1875.

77) 1875. Stachellose brasilianische Honigbienen zur Einführung in zoologische 
Gärten empfohlen von Hermann Müller auf Grund von Beobachtung seines 
Bruders Fritz Müller in Südbrasilien. Der Zoologische Garten 16: 41-55. [Abelhas 
brasileiras sem ferrão, uma introdução aos jardins zoológicos recomendada por 
Hermann Müller a partir da observação de seu irmão Fritz Müller no sul do 
Brasil; p. 492-501].

78) 1875. Poey’s Beobachtungen über die Naturgeschichte der Honigbiene von Cuba. 
Melipona fulvipes Guér. (Auszug mit Anmerkungen). Der Zoologische Garten  
16: 291-297. [Observações de Poey sobre a história natural da abelha melífera de 
Cuba. Melipona fulvipes Guér. (Trechos com anotações); p. 502-506].

79) 1875. Aus Brasilien (Meliponen). Eichstädter Bienenzeitung 31: 215. [Do Brasil 
(meliponíneos); 507-508].

80) 1875. Function of the ocelli of hymenopterous insects. Nature 13 (322): 167-168. 
[Função dos ocelos de insetos himenópteros].

81) 1876. On Brazil kitchen middens, habits of ants etc. Nature, London, 13 (329): 
304-305 (from a letter to Charles Darwin). [Sobre os sambaquis do Brasil, hábitos 
de formigas etc.; p. 509-510 (de uma carta a Charles Darwin)]. Tradução ao 
português (parcial) em: Nomura, Hitoshi, 1961. Fritz Müller e os sambaquis, 
Blumenau em Cadernos 4 (6): 101-103 [p. 102-103]; Anonimo, 1968. Uma 
opinião de Fritz Müller sobre os sambaquis. Blumenau em Cadernos 9 (1): 2.

82) 1876. Fertilisation of flowers by insects. Nature, London, 14 (347): 173-175. 
[Fertilização de flores por insetos].

83) 1876. Einige Worte über Leptalis. Jenaische Zeitschrift für Medizin und 
Naturwissenschaft 10: 1-12. [Algumas palavras sobre Leptalis; p. 511-519]. 
Resumo em inglês: Mimicry in butterflies explained by natural selection, The 
American Naturalist 10 (9): 534-536, 1876.

84) 1876. Aeglea odebrechtii n. sp. Jenaische Zeitschrift für Medizin und 
Naturwissenschaft 10: 13-24, pl. I. [Aeglea odebrechtii n. sp.; p. 520-527, pl. XLIV].
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85) 1876. Über das Haarkissen am Blattstiel der Imbauba (Cecropia), das Gemüsebeet 
der Imbaubaameise. Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft 10: 281-286. 
[Sobre a almofada pilosa no pecíolo da imbaúba (Cecropia), da horta da formiga-
imbaúba; p. 528-531].

86) 1877. Aus Brasilien (Meliponen). Eichstädter Bienenzeitung 33: 59-60. [Do Brasil 
(meliponíneos); p. 532-533].

87) 1877. Über Haarpinsel, Filzflecke und ähnliche Gebilde auf den Flügeln 
männlicher Schmetterlinge. Jenaische Zeitschrift für Medizin und 
Naturwissenschaft 11: 99-114. [Sobre pincéis de pelos, manchas de escamas e 
estruturas similares nas asas de borboletas macho; p. 534-544]. Tradução ao 
inglês: On hair-tufts, felted patches, and similar structures on the wings of male 
Lepidoptera, pp. 604-615 em: Longstaff, George Blundell, 1912. Butterfly-hunting 
in many lands: notes of a field naturalist. Londres: Longmans, Green, and Co.

88) 1877. Aus einem Briefe von Fritz Müller aus Brasilien (Blumenau, St. Catharina). 
Flora oder Allgemeine botanische Zeitung 60 (15): 239-240. [De uma carta de Fritz 
Müller do Brasil (Blumenau, St. Catarina); p. 545-546].

89) 1877. A correlação das flores versicolores e dos insectos pronubos. Archivos do 
Museu Nacional, Rio de Janeiro, 2: 19-23. [p. 547-550; tradução ao alemão,  
p. 1427-1431].

90) 1877. As maculas sexuaes dos individuos masculinos das espécies Danais erippus 
e D. gilippus. Archivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 2: 25-29, Est. II.  
[p. 551-554, pl. XLV; tradução ao alemão, p. 1432-1435]. Tradução ao inglês: On 
the sexual spots of the males of Danais erippus and D. gilippus, pp. 616-620 + pl. A 
em: Longstaff, George Blundell, 1912. Butterfly-hunting in many lands: notes of a 
field naturalist. Londres: Longmans, Green, and Co.

91) 1877. Os órgãos odoríferos das espécies Epicalia acontius, Lin. e Myscelia orsis, 
Dru. Archivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 2: 31-35, Est. III. [p. 555-558, 
pl. XLVI; tradução ao alemão, p. 1436-1439]. Tradução ao inglês: On the scent-
organs of the butterflies, Epicalia acontius, Linn., and Myscelia orsis, Drury,  
pp. 621-625 + pl. B em: Longstaff, George Blundell, 1912. Butterfly-hunting in 
many lands: notes of a field naturalist. Londres: Longmans, Green, and Co.

92) 1877. Os órgãos odoríferos nas pernas de certos lepidopteres. Archivos do Museu 
Nacional, Rio de Janeiro, 2: 37-42, Est. V. [p. 559-563, pl. XLVII; tradução ao 
alemão, p. 1440-1444]. Tradução ao inglês: On scent-organs on the legs of certain 
Lepidoptera, pp. 626-630 + pl. C em: Longstaff, George Blundell, 1912. Butterfly-
hunting in many lands: notes of a field naturalist. Londres: Longmans, Green,  
and Co.

93) 1877. Os órgãos odoríferos nas pernas de certos lepidopteres (Supplemento). 
Archivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 2: 43-46, Est. IV. [p. 564-566,  
pl. XLVIII; tradução ao alemão, p. 1445-1447]. Tradução ao inglês: On scent-
organs on the legs of certain Lepidoptera (Supplement), pp. 631-633 + pl. D em: 
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Longstaff, George Blundell, 1912. Butterfly-hunting in many lands: notes of a field 
naturalist. Londres: Longmans, Green, and Co.

94) 1877. Tischgenossenschaft zweier Raupen. Der Zoologische Garten 18: 67 (aus 
einem Briefe an Hermann Müller in Lippstadt). [Comensalismo entre duas 
lagartas (de uma carta a Hermann Müller, em Lippstadt); p. 565].

95) 1877. Der Minhocão. Der Zoologische Garten 18: 298-302. [O minhocão; p. 568-
571]. Traduções ao português: O minhocão, Blumenau em Cadernos 5 (11/12): 
181-183. Pp. 67-68 (comentários) e 201-204 em: Zillig, Cezar, 1997. Dear Mr. 
Darwin: a intimidade da correspondência entre Fritz Müller e Charles Darwin. São 
Paulo: Sky/Anima Comunicação e Design.

96) 1877. Nectar-secreting glands. Nature, London, 16 (397): 100-101, 122 (in a 
letter of Francis Darwin to the editor; with response of Thomas Belt at p. 122). 
[Glândulas secretoras de néctar (em uma carta de Francis Darwin ao editor, com 
resposta de Thomas Belt à p. 122); p. 572-575].

97) 1877. Fritz Müller on flowers and insects. Nature, London, 17 (422): 78-79 (letter 
with introduction of Charles Darwin). [Fritz Müller, sobre flores e insetos (carta 
com introdução de Charles Darwin); p. 576-578]. Tradução ao alemão: Krause, 
Ernst, 1886. Gesammelte kleinere Schriften von Charles Darwin: ein Supplement zu 
seinen grösseren Werken. Vol. II, Leipzig: Ernst Günthers, p. 220-221.

98) 1877. Maracujáfalter. Entomologische Zeitung. Entomologischer Verein zu Stettin 
38: 492-496. [Borboleta do maracujá; p. 579-582]. Tradução ao inglês: The 
“maracujá (or passion-flower) butterflies”, pp. 651-654 em: Longstaff, George 
Blundell, 1912. Butterfly-hunting in many lands: notes of a field naturalist. 
Londres: Longmans, Green, and Co.

99) 1877. Die Grannen von Aristida. Kosmos, Leipzig, 1: 353-354. [As aristas de 
Aristida; p. 583-584].

100) 1877. Beobachtungen an brasilianischen Schmetterlingen. I. Kosmos, Leipzig, 
1: 388-395. [Observações em borboletas brasileiras. I; p. 585-592]. Parte II do 
artigo, p. 391-395 (Die Duftschuppen der mannlischen Maracujáfalter [As 
escamas perfumadas das borboletas-de-maracujá masculinas]), reproduzida 
parcialmente, com comentários do editor, em: Entomologische Nachrichten 
4(3): 29-32. Parte II também traduzida para o inglês: The scent-scales of the 
male “maracujá butterflies”, pp. 655-660 + pl. H (figs. 1-2) em: Longstaff, George 
Blundell, 1912. Butterfly-hunting in many lands: notes of a field naturalist. 
Londres: Longmans, Green, and Co.

101) 1877/1878. Beobachtungen an brasilianischen Schmetterlingen. II. Kosmos, 
Leipzig, 2: 38-42. [Observações em borboletas brasileiras. II; p. 593-597]. 
Tradução ao inglês: The scent-scales of the male of the male of Dione vanilla  
[As escamas odoríferas dos machos de Dione vanilla], pp. 661-663 + pl. H  
(figs. 3-9) em: Longstaff, George Blundell, 1912. Butterfly-hunting in many lands: 
notes of a field naturalist. Londres: Longmans, Green, and Co.
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102) 1877/1878. Der Rückschlag bei Kreuzung weit abweichender Formen. Kosmos, 
Leipzig, 2: 57-59. [Atavismo no cruzamento entre formas divergentes;  
p. 605-607].

103) 1877/1878. Beobachtungen an brasilianischen Schmetterlingen. III. Kosmos, 
Leipzig, 2: 218-224. [Observações em borboletas brasileiras. III; p. 598-604].

104) 1877/1878. Zum Sprachursprung. Zwei Mittheilungen. II. Der sprachlose 
Urmensch und die Sprachlosigkeit der Kinder. Kosmos, Leipzig, 2: 458-460 
(I, von Prof. Dr. G. Jäger, p. 453-458). [Sobre a origem da linguagem. Duas 
comunicações. II. O homem primitivo sem fala e a mudez nas crianças (I, por 
Prof. Dr. Gustav Jäger, p. 453-458); p. 608-610].

105) 1878. Pflanzengattungen, an denen mir bekannte Tagfalter-Raupen leben. 
Entomologische Zeitung. Entomologischer Verein zu Stettin 39: 296. [Gêneros de 
plantas, nos quais vivem lagartas de borboletas por mim conhecidas; p. 611].

106) 1878. Scent fans of a Sphinx-moth. The Transactions of the Entomological Society 
of London (Proceedings) 1878: ii-iii (communicated February 6, by Mr. Raphael 
Meldola, from a letter to Charles Darwin). [Leques odoríferos de uma mariposa 
esfingidea; p. 613-614 (Anais, comunicado em 6 de fevereiro por Sr. Raphael 
Meldola, de uma carta a Charles Darwin)].

107) 1878. Notes on Brazilian entomology. The Transactions of the Entomological 
Society of London 1878: 211-223; (Proceedings): xxvi-xxviii. [Notas sobre 
entomologia brasileira; p. 615-624].

108) 1878. Os órgãos odoríferos da Antirrhaea archaea Hübner. Archivos do Museu 
Nacional, Rio de Janeiro, 3: 3-7, Est. I. [p. 625-630, pl. XLIX; tradução ao alemão,  
p. 1448-1453]. Tradução ao inglês: On the scent-organs of Antirrhaea archaea, 
Hübner, pp. 634-639 + pl. E em: Longstaff, George Blundell, 1912. Butterfly-hunting 
in many lands: notes of a field naturalist. Londres: Longmans, Green, and Co.

109) 1878. A prega costal das hesperídeas. Archivos do Museu Nacional, Rio de 
Janeiro, 3: 41-50, Est. V-VI. [p. 631-638, pl. L-LI; tradução ao alemão, p. 1454-
1462]. Tradução ao inglês: On the costal fold of the Hesperidae, pp. 640-647 +  
pl. F-G em: Longstaff, George Blundell, 1912. Butterfly-hunting in many lands: 
notes of a field naturalist. Londres: Longmans, Green, and Co.

110) 1878. Sobre as casas construídas pelas larvas de insectos trichópteros da 
Província de Santa Catharina. Archivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 3: 99-
124, 210-213, Est. VIII-X. [p. 694-741, pl. LIII-LV].

111) 1878. Sobre as casas construídas pelas larvas de insectos trichópteros da 
Província de Santa Catharina. Supplemento. Archivos do Museu Nacional, Rio de 
Janeiro, 3: 125-134, 213-214, 215 (errata), pl. XI. [p. 742-758, pl. LVI].

112) 1878. Macrosilia cluentius. Nature, London, 17: 221 (by Hermann Müller, 
Lippstadt). [p. 639 (por Hermann Müller, de Lippstadt)].

113) 1878. Über die Naupliusbrut der Garneelen. Zeitschrift für wissenschaftliche 
Zoologie 30: 163-166. [Sobre a ninhada de náuplios dos camarões; p. 640-642]. 
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Tradução ao inglês: On the nauplius stage of prawns, Annals and Magazine of 
Natural History, ser. 5, 1 (6): 481-485, 1878.

114) 1878. Die Stinkkölbchen der weiblichen Maracujáfalter. Zeitschrift für 
wissenschaftliche Zoologie 30: 167-170, pl. IX. [A clava odorífera da fêmea da 
borboleta do maracujá; p. 643-645, pl. LII]. Tradução ao inglês: The stink-clubs 
of the female”maracujá butterflies”, pp. 664-667 + pl. J em: Longstaff, George 
Blundell, 1912. Butterfly-hunting in many lands: notes of a field naturalist. 
Londres: Longmans, Green, and Co.

115) 1878. Über Numenia acontius. Zoologischer Anzeiger 1 (1): 13-14 (Mitgetheilt 
von Hermann Müller). [Sobre Numenia acontius; p. 646 (relatado por  
Hermann Müller)].

116) 1878. Über Gerüche von Schmetterlingen. Zoologischer Anzeiger 1 (2): 32 (aus 
einen Briefe an Hermann Müller). [Sobre odores de borboletas; p. 647 (de uma 
carta a Hermann Müller)].

117) 1878. Über die Vorteile der Mimicry bei Schmetterlingen. Zoologischer Anzeiger 
1 (3): 54-55 (aus einen Briefe an Hermann Müller). [Sobre os benefícios de 
mimetismo em borboletas; p. 648 (de uma carta a Hermann Müller)].

118) 1878. Wo hat der Moschusduft der Schwärmer seinen Sitz? Kosmos, Leipzig, 
3: 84-85. [Onde é produzido o odor almiscarado das mariposas?; p. 649-650]. 
Tradução ao inglês: Where is the seat of the musky scent in hawk moths? [Onde 
fica o aroma almiscarado nas mariposas-falcão?], pp. 649-650 em: Longstaff, 
George Blundell, 1912. Butterfly-hunting in many lands: notes of a field naturalist. 
Londres: Longmans, Green, and Co.

119) 1878. In Blumen gefangene Schwärmer. Kosmos, Leipzig, 3: 178-179. [Mariposas 
aprisionadas em flores; p. 651-652].

120) 1878. Blumen der Luft. Kosmos, Leipzig, 3: 187. [Flores do ar; p. 653].
121) 1878. Die Königinnen der Meliponen. Kosmos, Leipzig, 3: 228-231. [As rainhas 

dos meliponíneos; p. 654-657].
122) 1878/1879. Epicalia acontius. Ein ungleiches Ehepaar. Kosmos, Leipzig, 4: 285-

292. [Epicaulia acontius. Um casal desigual; p. 660-667].
123) 1878/1879. Phryganiden-Studien. Kosmos, Leipzig, 4: 386-396 (Einleitung 

aus Hermann Müller, p. 386-387). [Estudos sobre Phryganeidae; p. 676-687 
(Introdução de Hermann Müller, p. 676-677)].

124) 1878/1879. Hesperiden-Blumen Brasiliens. Kosmos, Leipzig, 4: 481-482 (aus 
einen Briefe an Hermann Müller). [Flores de hesperídeas no Brasil; p. 658 (de 
uma carta a Hermann Müller)].

125) 1878/1879. Kritik: Theorie und Erfahrung. Beiträge zur Beurteilung des 
Darwinismus, von Dr. Paul Kramer. Halle, L. Nebert, 1877. Kosmos, Leipzig, 
4: 495-502. [Crítica: Teoria e experiência. Contribuições para a avaliação do 
darwinismo, do Dr. Paul Kramer. Halle, L. Nebert, 1877; p. 668-675].
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126) 1879. (On a remarkable case of mimicry of Eueides pavana with Acraea 
thalia. Communicated February 5, by Mr. Meldola). The Transactions of the 
Entomological Society of London 1879: ii (Proceedings). [(Sobre um notável 
caso de mimetismo de Eueides pavana com Acraea thalia. Anais de reunião, 
comunicado em 5 de fevereiro por Sr. Raphael Meldola); p. 659].

127) 1879. (Extracts from letters regarding Brazilian caddis-flies. Communicated on 
April 2, by Mr. R. M’Lachlan). The Transactions of the Entomological Society of 
London 1879: vi-viii (Proceedings). [(Excertos de cartas a respeito de tricópteros 
brasileiros. Anais de reunião, comunicado em 2 de abril por Sr. Robert 
M’Lachlan); p. 759-761].

128) 1879. (On a trichopterous insect belonging to the family Leptoceridae with 
branchiae. Communicated on May 7, by the Secretary). The Transactions of 
the Entomological Society of London 1879: xiii-xiv (Proceedings). [(Sobre um 
inseto tricóptero da família Leptoceridae, com brânquias. Anais de reunião, 
comunicado em 7 de maio pelo Secretário); p. 762].

129) 1879. (On a curious insect from Brazil. Communicated on November 5, by 
the Secretary). The Transactions of the Entomological Society of London 1879: 
L (Proceedings). [(Sobre um curioso inseto do Brasil. Anais de reunião, 
comunicado em 5 de novembro pelo Secretário); p. 800].

130) 1879. Notes on the cases of some South Brazilian Trichoptera. The Transactions 
of the Entomological Society of London 1879: 131-144. [Notas sobre as casas de 
alguns Trichoptera do sul do Brasil; p. 763-772].

131) 1879. Über Phryganiden. Zoologischer Anzeiger 2 (19): 38-40 (aus einem Briefe 
desselben an seinem Bruder Hermann Müller vom 18. Sept. 1878); 2 (25): 180-
181 (Briefliche Mittheilung an seinen Bruder, Herrn Dr. H. Müller in Lippstadt, 
vom 13. Januar); 2 (29): 283-284 (Briefliche Mittheilung an seinen Bruder, 
Dr. Herm. Müller); 2 (34): 405-407 (Briefliche Mittheilung an seinen Bruder 
Herm. Müller). [Sobre Phryganeidae; p. 688-690 (de uma carta do mesmo a seu 
irmão Hermann Müller, de 18 de setembro de 1878); p. 690-691 (Comunicação 
epistolar a seu irmão, Dr. Hermann Müller, em Lippstadt, 13 de janeiro);  
p. 691-692 (Comunicação epistolar a seu irmão, Dr. Hermann Müller); p. 692-
693 (Comunicação epistolar a seu irmão Hermann Müller)].

132) 1879. On a frog having eggs on its back – On the abortion of the hairs on the 
legs of certain caddis-flies (Phryganeidae). Nature, London, 19: 462-464 (from 
a letter to Charles Darwin). [Sobre uma rã com ovos em seu dorso – Sobre a 
queda dos pelos nas pernas de certos tricópteros (Phryganeidae); p. 773-775 (de 
uma carta a Charles Darwin)]. Tradução ao português: Os trabalhos de Fritz 
Müller, Blumenau em Cadernos 10 (3): 50-52, 1969.

133) 1879. Bud-variation in bananas. Nature, London, 20: 146. [Variação de 
brotamento em bananeira; p. 776].

134) 1879. Schützende Färbung und die Farbenempfindung der Tiere. Kosmos, Leipzig, 
5: 62-63. [Coloração protetora e a sensação da cor nos animais; p. 777-778].
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135) 1879. Ituna und Thyridia. Ein merkwürdiges Beispiel von Mimicry bei 
Schmetterlingen. Kosmos, Leipzig, 5: 100-108. [Ituna e Thyridia. Um exemplo 
notável de mimetismo em borboletas; p. 779-787]. Tradução ao inglês: Ituna 
and Thyridia; a remarkable case of mimicry in butterflies. (With members’ 
comments). Transactions of the Entomological Society of London (Proceedings) 
1879: xx-xxix (por Raphael Meldola).

136) 1879/1880. Ein Käfer mit Schmetterlingsrüssel. Kosmos, Leipzig, 6: 302-304; 
1881, 10: 57-61 (Von Hermann Müller mit einer Beobachtung von Fritz Müller). 
[Um besouro com probóscide de borboleta; p. 788-790 (De Hermann Müller, 
com uma observação de Fritz Müller)].

137) 1879/1880. Wasserthiere in Baumwipfeln. Elpidium bromeliarum. Kosmos, 
Leipzig, 6: 386-388. [Animais aquáticos em copas de árvores. Elpidium 
bromeliarum; p. 791-792].

138) 1880. Über die von den Trichopterenlarven der Provinz Santa Catharina 
verfertigten Gehäuse. Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie 35: 47-74, pl. IV-V. 
Nachtrag. Ibidem, p. 74-87. [Tradução do artigo n. 105, publicada por Hermann 
Müller; p. 694-758, pl. LIII-LVI].

139) 1880. Die Putzfüsse der Kruster. Kosmos, Leipzig, 7: 148-152. [As pernas 
limpadoras dos crustáceos; p. 833-836].

140) 1880. Palaemon potiuna. Ein Beispiel abgekürzter Verwandlung. Zoologischer 
Anzeiger 3 (52): 152-157. [Palaemon potiuna. Um exemplo de metamorfose 
abreviada; p. 837-841].

141) 1880. Aehnlichkeit von Blumen und Früchten. Kosmos, Leipzig, 7: 306-307 (Aus 
einem Briefe an Hermann Müller in Lippstadt). [Semelhanças de flores e frutos 
(De uma carta a Hermann Müller, em Lippstadt); p. 842].

142) 1880. Branch-cutting beetles. Nature, London, 22: 533. [Besouros cortadores de 
ramos; p. 843].

143) 1879/1881. Descripção do Elpidium bromeliarum. Crustáceo da família dos 
Cytherídeos. Archivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 4 (1879): 27-34, 145-
146, Est. II. [p. 793-799, pl. LVII; tradução ao alemão, p. 1463-1469].

144) 1879/1881. A metamorphose de um insecto díptero. I. Descripção do exterior da 
larva. Archivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 4 (1879): 47-56, 147, Est. IV. 
[p. 801-808, pl. LVIII; tradução ao alemão, p. 1470-1478].

145) 1879/1881. A metamorphose de um insecto díptero. II. Anatomia da larva. 
Archivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 4 (1879): 57-63, 147-149, Est. V.  
[p. 809-814, pl. LIX; tradução ao alemão, p. 1479-1485].

146) 1879/1881. A metamorphose de um insecto díptero. III. Anatomia da larva. 
Archivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 4 (1879): 65-74, 149-150, Est. VI.  
[p. 815-822, pl. LX; tradução ao alemão, p. 1486-1494].

147) 1879/1881. A metamorphose de um insecto díptero. IV. Chrysalida e insecto 
perfeito. Archivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 4 (1879): 75-85, 150-151, 
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Est. VII [Paltostoma torrentium]. [p. 823-831, pl. LXI; tradução ao alemão,  
p. 1495-1504].

148) 1880/1881. Paltostoma torrentium. Eine Mücke mit zwiegestaltigen Weibchen. 
Kosmos, Leipzig, 8: 37-42. [Paltostoma torrentium. Um mosquito com fêmeas 
dimórficas; p. 844-849, 1505 (complemento: Müller, H., 1881. Explanation of the 
female dimorphism of Paltostoma torrentium. Nature, London, 24 (610): 214)].

149) 1880/1881. Die Imbauba und ihre Beschützer [Azteca instabilis]. Kosmos, 
Leipzig, 8: 109-115. [A imbauba e seus protetores [Azteca instabilis]; p. 850-856].

150) 1880/1881. Zur Kritik der Absonderungstheorie. Kosmos, Leipzig, 8: 299-300 
[Sobre a crítica da teoria da segregação; p. 857].

151) 1880/1881. Haeckel’s biogenetisches Grundgesetz bei der Neubildung verlorener 
Glieder. Kosmos, Leipzig, 8: 388-389 [Lei biogenética de Haeckel na regeneração 
de membros perdidos; p. 858-859].

152) 1880/1881. Farbenwechsel bei Krabben und Garneelen. Kosmos, Leipzig, 8: 472-
473 [Mudança de cor em caranguejos e camarões; p. 860-861].

153) 1881. Verwandlung und Verwandtschaft der Blepharoceriden. Zoologischer 
Anzeiger 4 (93): 499-502. [Metamorfose e parentesco dos Blepharoceridae;  
p. 878-880].

154) 1881. Erklärung [Elpidium bromeliarum]. Zoologischer Anzeiger 4 (93): 505-506. 
[Explicação; p. 831-832].

155) 1881. Movements of plants. Nature, London, 23 (592): 409 (in a letter to Charles 
Darwin). [Movimentos das plantas (em uma carta a Charles Darwin); p. 862-
863]. Tradução ao alemão: Krause, Ernst, 1886. Gesammelte kleinere Schriften 
von Charles Darwin: ein Supplement zu seinen grösseren Werken. Vol. II, Leipzig: 
Ernst Günthers, p. 222-224.

156) 1881. The movements of leaves. Nature 23 (600): 603 (in a letter to Charles 
Darwin). [Os movimentos das folhas (em uma carta a Charles Darwin); p. 864-
865]. Tradução ao alemão: Krause, Ernst, 1886. Gesammelte kleinere Schriften 
von Charles Darwin: ein Supplement zu seinen grösseren Werken. Vol. II, Leipzig: 
Ernst Günthers, p. 224-226.

157) 1881. On female dimorphism of Paltostoma torrentium. The Entomologist’s 
Monthly Magazine 17(202): 225–226. [Sobre o dimorfismo da fêmea de 
Paltostoma torrentium].

158) 1881. Atyoida potimirim, eine schlammfressende Süsswassergarneele. Kosmos, 
Leipzig, 9: 117-124. [Atyoida potimirim, um camarão de água doce comedor de 
lama; p. 866-873]. Tradução ao inglês: Atyoida potimirim, a mud-eating fresh-
water prawn, The Popular Science Review 20 [n. ser. Vol. 5]: 330-336, 1881.

159) 1881. Verirrte Blätter. Kosmos, Leipzig, 9: 141-142. [Folhas perdidas; p. 874-875]
160) 1881. Two kinds of stamens with different functions in the same flower. Nature 

24 (614): 307-308 (letter with the introduction of Hermann Müller). [Dois tipos 
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de estames com diferentes funções na mesma flor (carta com a introdução de 
Hermann Müller); p. 876].

161) 1881. Leaves injured at night by free radiation. Nature 24 (620): 459 (in a letter 
to Charles Darwin). [Folhas lesadas à noite por radiação livre (em uma carta a 
Charles Darwin); p. 877]. Tradução ao alemão: Krause, Ernst, 1886. Gesammelte 
kleinere Schriften von Charles Darwin: ein Supplement zu seinen grösseren 
Werken. Vol. II, Leipzig: Ernst Günthers, p. 227.

162) 1881/1882. Eine Beobachtung an Trigona mirim. Kosmos, Leipzig, 10: 138-140. 
[Uma observação em Trigona mirim; p. 881-883].

163) 1881/1882. Eine Pflanze, welche bei Nacht die Himmelsgegenden anzeigt. 
Kosmos, Leipzig, 10: 212-214. [Uma planta que durante à noite indica as regiões 
do céu; p. 884-886].

164) 1881/1882. Bemerkenswerthe Fälle erworbener Aehnlichkeit bei 
Schmetterlingen. Kosmos, Leipzig, 10: 257-267, pl. VI. [Casos notáveis de 
semelhança adquirida em borboletas; p. 887-898, pl. LXII].

165) 1882. Bemerkungen zu Friedr. Hildebrand’s Abhandlung über die Lebensdauer 
und Vegetationsweise der Pflanzen. Botanische Jahrbücher für Systematik, 
Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 2: 391-394 (Aus einem Briefe an Prof. 
Hildebrand in Freiburg; Die Lebensdauer und Vegetationsweise der Pflanzen, 
ihre Ursachen und ihre Entwicklung). [Observações sobre o tratado de Friedrich 
Hildebrand, A duração de vida e os modos vegetativos das plantas (De uma carta 
ao Prof. Hildebrand, em Freiburg; A duração de vida e os modos vegetativos das 
plantas, suas causas e seu desenvolvimento); p. 904-907].

166) 1882. Crotalaria cajanaefolia. Kosmos, Leipzig, 11: 46. [p. 908].
167) 1882. Eine Beobachtung an Bauhinia brasiliensis. Kosmos, Leipzig, 11: 126-128. 

[Uma observação em Bauhinia brasiliensis; p. 909-911].
168) 1882. Kritik: Die Herkunft, Domestication und Verbreitung des gewöhnlichen 

Feigenbaums (Ficus carica L.). Von H. Grafen zu Solms-Laubach. Göttingen, 
1882. Kosmos, Leipzig, 11: 306-315. [Crítica: A origem, domesticação e 
distribuição da figueira comum (Ficus carica L.). Do Conde de Solms-Laubach. 
Göttingen, 1882; p. 912-921].

169) 1882. Caprificus und Feigenbaum. Kosmos, Leipzig, 11: 342-346. [Caprificus e 
figueira; p. 922-926].

170) 1882/1883. Die gefügelose Substanz der Termiten-Nester. Kosmos, Leipzig,  
12: 49-50. [A substância orgânica amorfa dos ninhos dos cupins; p. 927].

171) 1882/1883. Corbula intermedia. Kosmos, Leipzig, 12: 138-139. (Zusatz von Möller: 
In Kosmos 1882, vol. 11, p. 287, findet sich am Schlusse einer Arbeit von W. 
Breitenbach: “Eine ethnologische Sammlung aus der südbrasilianischen Provinz 
Rio Grande do Sul” als “Nachschrift der Redaktion” folgende briefliche Mitteilung 
Fritz Müllers vom 7. Mai 1882 abgedruckt; p. 929-930). [p. 928-930. (Adendo de 
Alfred Möller: Em Kosmos, 1882, vol. 11, p. 287, está incluído no final de um texto 



374

<<
  S

um
ár

io
A 

pr
od

uç
ão

 c
ie

nt
ífi

ca
 d

e 
Fr

itz
 M

ül
le

r

de Wilhelm Breitenbach, “Uma coleção etnológica da província meridional do Rio 
Grande do Sul”, como “pós-escrito do editor”, impressa a seguinte comunicação 
postal de Fritz Müller em 07 de maio de 1882; p. 929-930)].

172) 1882/1883. Ein Schmetterling, der einen Kolibri nachahmt. Kosmos, Leipzig,  
12: 140-143. (Mitgeteilt von E. Krause) [Uma borboleta que imita um beija-flor; 
p. 931-933 (Comunicado por Ernst Krause)].

173) 1882/1883. Kritik: Dr. Paul Mayer, Zur Naturgeschichte der Feigeninsekten. 
(Mittheilungen aus der zoologischen Station zu Neapel. III Bd. 4. Heft. S. 551-590. 
Taf. XXV u. XXVI). Kosmos, Leipzig, 12: 310-314. [Crítica: Dr. Paul Mayer, Sobre 
a história natural dos insetos do figo. (Comunicações da Estação Zoológica de 
Nápoles. Vol 3, Fascículo 4, p. 551-590, pl. XXV e XXVI); p. 934-938].

174) 1882/1883. Zweigklimmer. Kosmos, Leipzig, 12: 321-329, pl. I. [Trepadeira de 
ramos; p. 939-947, pl. LXIII].

175) 1882/1883. Die Farbe der Puppen von Papilio polydamas. Kosmos, Leipzig,  
12: 448. [A cor das pupas de Papilio polydamas; p. 948].

176) 1882/1883. Wie die Raupe von Eunomia eagrus ihre Haare verwendt. Kosmos, 
Leipzig, 12: 449. [Como a lagarta de Eunomia eagrus utiliza suas cerdas; p. 949].

177) 1882/1883. Kritik: Dr. H. A. Hagen, The color and pattern of insects. 
(Proceedings of the American Academy. Vol. XVII. 1882. p. 234-267). Kosmos, 
Leipzig, 12: 466-469. [Crítica: Dr. Hermann August Hagen, A cor e o padrão de 
insetos; p. 953-956].

178) 1883. Animal intelligence. Nature, London, 27 (689): 240-241. [Inteligência 
animal; p. 950].

179) 1883. Two kinds of stamens with different functions in the same flower. Nature 
27 (694): 364-365. [Dois tipos de estames com diferentes funções na mesma flor; 
p. 951-952].

180) 1883. Die Blumen des Melonenbaumes. Kosmos, Leipzig, 13: 62-65. [As flores da 
árvore de mamão; p. 957-959].

181) 1883. Angebissene Flügel von Acraea thalia (Nachtrag zu dem Aufsatze über 
Aehnlichkeit durch Ungeniessbarkeit geschützter Schmetterlingsarten). Kosmos, 
Leipzig, 13: 197-201. [Asas mordidas de Acraea thalia (Adendo ao ensaio sobre 
semelhança de espécies de borboletas, protegidas por não serem palatáveis);  
p. 899-903].

182) 1883. Arbeitstheilung bei Staubgefässen von Pollenblumen. Kosmos, Leipzig, 
13: 241-259 (Von Hermann Müller mit Beobachtungen von Fritz Müller). 
[Divisão de trabalho em estames de flores com pólen (Por Hermann Müller, com 
observações de Fritz Müller); p. 960-978].

183) 1883. Einige Nachträge zu Hildebrand’s Buche: Die Verbreitungsmittel der 
Pflanzen. Kosmos, Leipzig, 13: 275-283, pl. I; 1884. Berichtigung. Kosmos, 
14: 472). [Alguns aditamentos ao livro de Friedrich Hildebrand: Os meios de 
dispersão das plantas; p. 979-987, pl. LXIV; Correção, p. 987].
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184) 1883. Einige Eigenthümlichkeiten der Eichhornia crassipes. Kosmos, Leipzig,  
13: 297-300. [Algumas particularidades da Eichhornia crassipes; p. 988-991].

185) 1883. Biologische Beobachtungen an Blumen Südbrasiliens. Berichte der 
Deutschen botanischen Gesellschaft 1 (4): 165-169 (Mitgetheilt von Hermann 
Müller aus Briefen Fritz Müllers). [Observações biológicas em flores do sul do 
Brasil (Relatado por Hermann Müller a partir de cartas de Fritz Muller);  
p. 992-996].

186) 1883. Eine Aufgabe für Lepidopterologen. Berliner entomologische Zeitschrift  
27 (2): 214-216. [Uma tarefa para lepidopterologistas; p. 997-998].

187) 1883. Drymonema an der Küste von Brasilien. Zoologischer Anzeiger 6 (137): 
220-222. [Drymonema na costa do Brasil; p. 999-1000].

188) 1883. Der Anhang am Hinterleibe der Acraea-Weibchen. Zoologischer Anzeiger  
6 (145): 415-416. [O apêndice abdominal das fêmeas de Acraea; p. 1001].

189) 1884. Christian Conrad Sprengel. Nature 29 (745): 334-335. [p. 1002-1003].
190) 1884. Butterflies as botanists. Nature 30 (767): 240. [Borboletas como 

botânicos; p. 1005]. Tradução ao alemão: Schmetterlinge als exacte Botaniker. 
Entomologische Nachrichten 10 (13): 190, 1884.

191) 1884. Christian Conrad Sprengel. Nature 30 (767): 240-241. [p. 1003].
192) 1884. Anfrage, Chr. K. Sprengel betreffend. Kosmos, Leipzig, 14: 320. [Referente 

a pergunta sobre Christian Conrad Sprengel; p. 1004].
193) 1884. (On the larvae and pupae of some Nymphalinae and Heliconinae. 

Communicated August 6, by the Secretary from a letter to Mr. Meldola). 
The Transactions of the Entomological Society of London 1884: xxiii-xxiv 
(Proceedings). [(Sobre as larvas e pupas de alguns Nymphalinae e Heliconinae. 
Anais de reunião, comunicado em 6 de agosto pelo Secretário, de uma carta ao 
Sr. Raphael Meldola); p. 1006-1007].

194) 1884. Die Verzweigung von Stromanthe tonckat (Aubl.). Berichte der Deutschen 
botanischen Gesellschaft 2 (8): 379-382. [A ramificação de Stromanthe tonckat 
(Aubl.); p. 1008-1011].

195) 1884. Jugendgeschichte der Wurzelkrebse. Kosmos, Leipzig, 14: 454-457. 
[Desenvolvimento dos jovens Rhizocephala; p. 1012-1015].

196) 1884. Die Zweigestalt der Männchen der nordamerikanischen Flusskrebse. 
Kosmos, Leipzig, 14: 467-468. [O dimorfismo dos machos do lagostim dulcícola 
norte-americano; p. 1016-1017].

197) 1884. Wird Philodendron durch Schnecken bestäubt? Kosmos, Leipzig, 15: 140-
141. [O Philodendron é polinizado por lesmas?; p. 1018-1019].

198) 1884. Fühler mit Beisswerkzeugen bei Mückenpuppen. Kosmos, Leipzig, 15: 300-
302. [Antena com ferramenta de corte em pupas de mosquitos; p. 1020-1021].

199) 1885. Die Blütenpaare der Marantaceen. Berichte der Deutschen botanischen 
Gesellschaft 3 (2): 54-56. [Os pares de flores das marantáceas; p. 1022-1024].
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200) 1885. Knoählige Blume von Hedychium. Berichte der Deutschen botanischen 
Gesellschaft 3 (3): 114-115. [Uma flor binária de Hedychium; p. 1025-1026].

201) 1885. Endständige Zingeberaceenblüten. Berichte der Deutschen botanischen 
Gesellschaft 3 (4): 121-123. [Flores terminais das zingiberáceas; p. 1027-1029].

202) 1885. Das Ende des Blütenstandes und die Endblume von Hedychium. Kosmos, 
Leipzig, 16: 419-432, pl. I-II. [O final da inflorescência e a flor apical de 
Hedychium; p. 1030-1042, pl. LXV-LXVI].

203) 1885. Wie entsteht die Gliederung der Insektenfühler? Kosmos, Leipzig,  
17: 201-204. [Como surgem os artículos na antena dos insetos?; p. 1043-1045].

204) 1885. Die Zwitterbildung im Tierreiche. I. Bedenken gegen die herrschende 
Ansicht. Kosmos, Leipzig, 17: 321-334. [O hermafroditismo no Reino Animal.  
I. Objecções à visão prevalecente; p. 1046-1058].

205) 1885. Einige Nachträge zu Hildebrand’s Buche: “Die Verbreitungsmittel der 
Pflanzen”. Kosmos, Leipzig, 17: 438-442. [Alguns aditamentos ao livro de 
Hildebrand: “Os meios de dispersão das plantas”; p. 1059-1063].

206) 1885. Wurzeln als Stellvertreter der Blätter. Kosmos, Leipzig, 17: 443. Raízes 
como substitutos das folhas; p. 1064].

207) 1886. Biologische Beobachtungen an brasilianischen Orchideen. Verhandlungen 
des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg 28: 4. [Observações biológicas 
em orquídeas brasileiras; p. 1065].

208) 1886. (Notes on fig insects). The Transactions of the Entomological Society of 
London 1886: x-xii (Proceedings). [(Notas sobre insetos do figo); p. 1066-1067].

209) 1886. Neue Beobachtungen über Feigenwespen. Biologisches Centralblatt 6 (4): 
120-121. (Mitgeteilt von F. Ludwig) [Novas observações sobre vespas do figo;  
p. 1068-1069 (Comunicado por Friedrich Ludwig)].

210) 1886. Feigenwespen. Kosmos, Leipzig, 18: 55-62 (Berichte über “Feigeninsekten 
von Gustav Mayr, 1886”). [Vespas do figo (Relato sobre “Insetos do figo, de 
Gustav Mayr, 1886, Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen zoologisch-
botanischen Gesellschaft in Wien 35: 147-250, pl. XI-XIII”); p. 1070-1076].

211) 1886. Die Geschlechterdifferenzierung bei den Feigenbäumen. Kosmos, Leipzig, 
18: 62-63 (Bericht über Graf zu Solms-Laubach’s Veröffentlichung).  
[“A diferenciação sexual em figueiras (Relato sobre a publicação do Conde de 
Solms-Laubach); p. 1079-1080].

212) 1886. Zur Kenntnis der Feigenwespen. Entomologische Nachrichten 12 (13):  
193-199. [Sobre o conhecimento das vespas do figo; p. 1081-1085].

213) 1886. Kritik: The law of heredity. A study of the cause of variation and the origin 
of living organisms. By W. K. Brooks, Associate in Biology, Johns Hopkins 
University. Baltimore, 1883. (XII u. 336 S.). Kosmos, Leipzig, 18: 67-73. [Crítica: 
A lei da hereditariedade. Um estudo sobre a causa da variação e da origem dos 
seres vivos. Por William Keith Brooks, Universidade John Hopkins. Baltimore, 
1883. (12 capítulos, 336 pp.); p. 1089-1094].
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214) 1886. Knospenlage der Blumen von Feijoa. Berichte der Deutschen botanischen 
Gesellschaft 4 (6): 189-191. [Posicionamento dos brotos das flores de Feijoa;  
p. 1095-1097].

215) 1886. Feijoa, ein Baum, der Vögeln seine Blumenblätter als Lockspeise bietet. 
Kosmos, Leipzig, 18: 93-98. [Feijoa, uma árvore que oferece aos passarinhos suas 
pétalas como isca alimentar; p. 1098-1102].

216) 1886. Ein Züchtungsversuch an Mais. Kosmos, Leipzig, 19: 22-26. [Uma tentativa 
de melhoramento em milho; p. 1103-1107].

217) 1886. Critogaster und Trichaulus. Kosmos, Leipzig, 19: 54-56 (Berichte über 
“Feigeninsekten von Gustav Mayr”). [Critogaster e Trichaulus (Relato sobre 
“Insetos do figo, de Gustav Mayr, 1886”); p. 1077-1078].

218) 1886. Einige neue Beispiele langer Lebensfähigkeit von Samen und Rhizomen. 
Biologisches Zentralblatt 6 (17): 513-514 (Mitgeteilt von Prof. Dr. F. Ludwig). 
[Alguns novos exemplos de longevidade de sementes e rizomas (Comunicado 
pelo Prof. Friedrich Ludwig, Greiz); p. 1108-1109].

219) 1887. Zur Kenntnis der Feigenwespen. Entomologische Nachrichten 13 (11):  
161-163. [Sobre o conhecimento das vespas do figo; p. 1086-1088].

220) 1887. Die Nymphen der Termiten. Entomologische Nachrichten 13 (12): 177-178. 
[As ninfas dos cupins; p. 1110-1111].

221) 1887. Über die Gattung Chimarrha. Entomologische Nachrichten 13 (15):  
225-226. [Sobre o gênero Chimarrha; p. 1112-1113].

222) 1887. Die larve von Chimarrha. Entomologische Nachrichten 13 (19): 289-290.  
[A larva de Chimarrha; p. 1114-1115].

223) 1887. Eine deutsche Lagenopsyche. Entomologische Nachrichten 13 (22): 337-340. 
[Uma Lagenopsyche alemã; p. 1116-1118].

224) 1887. Nebenspreiten an Blättern einer Begonia. Berichte der Deutschen 
botanischen Gesellschaft 5 (1): 44-47. [Brotos em folhas de uma Begonia;  
p. 1119-1121].

225) 1887. Schiefe Symmetrie bei Zingiberaceenblumen. Berichte der Deutschen 
botanischen Gesellschaft 5 (2): 99-101. [Simetria torta em flores de zingiberáceas; 
p. 1122-1123].

226) 1887. Keimung der Bicuiba. Berichte der Deutschen botanischen Gesellschaft  
5 (10): 468-472, pl. XXII. [Germinação da bicuíba; p. 1124-1127; pl. LXVII].

227) 1888. Die Eier der Haarflügler. Entomologische Nachrichten 14 (17): 259-261.  
[Os ovos dos tricópteros; p. 1128-1129].

228) 1888. Larven von Mücken und Haarflüglern mit zweierlei abwechselnd thätigen 
Athemwerkzeugen. Entomologische Nachrichten 14 (18): 273-277. [Larvas de 
mosquitos e tricópteros com dois órgãos respiratórios alternadamente ativos;  
p. 1130-1133].
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229) 1888. Zweimännige Zingiberaceenblumen. Berichte der Deutschen botanischen 
Gesellschaft 6 (2): 95-100. [Flores masculinas dimórficas em zingiberáceas;  
p. 1134-1138].

230) 1888. Neue Beobachtungen über das absatzweise Blühen von Marica. 
Biologisches Zentralblatt 8 (8): 226-227 (Mitgetheilt von F. Ludwig). [Novas 
observações sobre a floração em etapas da Marica (Comunicado por Friedrich 
Ludwig); p. 1141-1142].

231) 1889. Über ein abweichendes Verhalten einer in Europa gezogenen Urena lobata 
bezüglich der Ausbildung der Ameisen-Nektarien. Biologisches Zentralblatt 
8 (24): 742-743 (von Prof. Dr. F. Ludwig). [Sobre o comportamento anormal 
de uma Urena lobata criada na Europa referente à formação de nectários para 
formigas (de Prof. Dr. Friedrich Ludwig, carta e espécimes enviados por Fritz 
Müller em 1887); p. 1139-1140].

232) 1889. Abweichend gebildete Blumen von Marica. Berichte der Deutschen 
botanischen Gesellschaft 7 (5): 197-200. [Formas divergentes de flores de Marica; 
p. 1143-1146].

233) 1889. Beobachtungen von Fritz Müller an Hypoxis decumbens. Flora oder 
Allgemeine botanische Zeitung 72 (1): 55-56 (Mitgetheilt von F. Ludwig in 
Greiz). [Observações de Fritz Müller em Hypoxis decumbens (Comunicado por 
Friedrich Ludwig em Greiz); p. 1147-1148].

234) 1889. Abänderung des Blüthenbaues von Hedychium coronarium in Folge 
ungenügender Ernährung. Flora oder Allgemeine botanische Zeitung 72 (3):  
348-352, pl. XVI. [Modificações da construção floral de Hedychium coronarium 
em conseqüência a subnutrição; p. 1149-1153, pl. LXVIII].

235) 1889. Freie Gefässbündel in den Halmen von Olyra. Flora oder Allgemeine 
botanische Zeitung 72 (4): 414-420. [Feixes vasculares livres nos talos de Olyra;  
p. 1154-1159].

236) 1889/1890. Zur Verbreitung der Pflanzen durch die Excremente der Thiere. 
Monatliche Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Frankfurt a. O.  
7: 38-39. [Sobre a dispersão das plantas através de excrementos de animais;  
p. 1160].

237) 1890. Weitere Beobachtungen [von Fritz Müller] über das Variieren 
der Blüthenzahl bei Hypoxis decumbens. Schriften der Naturforschenden 
Gesellschaft in Danzig 7: 180-181, pl. VI, fig. D (Mitgetheilt von Prof. Dr.  
F. Ludwig in Greiz). [Observações adicionais sobre a variação do número de 
flores em Hypoxis decumbens (Relatado por Prof. Dr. Friedrich Ludwig, em 
Greiz); p. 1161-1162].

238) 1890. Frucht in Frucht von Carica papaya. Flora oder Allgemeine botanische 
Zeitung 73 (4): 332-333. [Fruto no fruto de Carica papaya; p. 1163-1164].

239) 1890. Kreuzung von Hedychium. Abhandlungen. Naturwissenschaftlicher Verein 
zu Bremen 11: 444.[Cruzamento de Hedychium; p. 1165].



379

<<
  S

um
ár

io
A 

pr
od

uç
ão

 c
ie

nt
ífi

ca
 d

e 
Fr

itz
 M

ül
le

r

240) 1891. Clepsine verrucata. Eine Berichtigung. Zoologische Jahrbücher. Abteilung 
für Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere 5 (1): 184. [Clepsine verrucata. 
Uma retificação; p. 1166].

241) 1891. Verzeichniss der bisher beobachteten Bäume und Sträucher in der 
Umgegend von Blumenau und Desterro, Staat St. Catharina. Forstliche Blätter. 
Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen 1891: 236-237. (60 verschiedenen Familien 
angehörenden; em: Möller, A., Aus dem südbrasilianischen Urwalde, p. 229-
237) [Registro das árvores e dos arbustos observados até agora no entorno 
de Blumenau e Desterro, Estado de St. Catarina (pertencentes a 60 famílias 
diversas; em: Möller, A., Da floresta primitiva no sul do Brasil); p. 1168-1170].

242) 1892. Die Begattung der Clepsinen. Zoologische Jahrbücher. Abteilung für 
Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere 6 (2): 338. [A cópula das Clepsine; 
p. 1167].

243) 1892. Trichodactylus, siri de água doce sem metamorphose. Archivos do Museu 
Nacional, Rio de Janeiro, 8: 125-133, Est. V-VI. [p. 1171-1185, com simultânea 
tradução ao alemão, pl. LXIX-LXX].

244) 1892. O camarão miúdo do Itajahy, Atyoida potimirim. Archivos do Museu 
Nacional, Rio de Janeiro, 8: 155-178, Est. IX-X. [p. 1186-1224, com simultânea 
tradução ao alemão, pl. LXXI-LXXII].

245) 1892. O camarão preto, Palaemon potiuna. I. Descripção do animal adulto.  
II. A metamorfose dos filhos. Archivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro,  
8: 179-206, Est. XI-XIII. [p. 1225-1269, com simultânea tradução ao alemão,  
pl. LXXIII-LXXV].

246) 1892. Descripção da Janira exul, crustáceo isópode do Estado de Santa 
Catharina. Archivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 8: 207-220, Est. XIV.  
[p. 1270-1291, com simultânea tradução ao alemão, pl. LXXVI].

247) 1892. Die Bambusratte, Dactylomys amblyonyx. Der Zoologische Garten  
34: 155 (Aus einem Briefe an Prof. Dr. F. C. Noll). [O rato do bambu, Dactylomys 
amblyonyx (De uma carta ao Prof. Dr. Friedrich Carl Noll); p. 1292].

248) 1892. Bemerkungen über brasilianische Bromeliaceen. Botanische Jahrbücher für 
Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 15 (35): 1-4 (Briefliche 
mitgeteilt an Geh.-Rat Prof. Wittmack Ende August 1891). [Observações sobre 
bromeliáceas brasileiras (Comunicação epistolar ao conselheiro Prof. Ludwig 
Wittmack, final de agosto de 1891); p. 1293-1296, com duas figuras (fotografias) 
adicionais, originais de Alfred Möller].

249) 1892. Aus dem Leben eines deutschen Kolonisators und Naturforschers. Das 
Ausland, Stuttgart, 65 (40): 631-634.

250) 1892. Die Tillandsia augusta der “Flora fluminensis”. Berichte der Deutschen 
botanischen Gesellschaft 10 (8): 447-451. [A Tillandsia augusta da “Flora 
fluminensis”; p. 1297-1300].
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251) 1893. Geradläufige Samenanlagen bei Hohenbergia. Berichte der Deutschen 
botanischen Gesellschaft 11 (2): 76-79, pl. VI. [Disposição de sementes retilíneas 
em Hohenbergia; p. 1301-1303, pl. LXXVII].

252) 1893. Aechmea heningsiana und Billbergia schimperiana Wittm. Berichte der 
Deutschen botanischen Gesellschaft 11 (6): 364-366. [Aechmea heningsiana e 
Billbergia schimperiana Wittm.; p. 1304-1305].

253) 1893. Die Bromeliaceen von Blumenau. Gartenflora 42: 714-718, 737-740.  
[As bromeliáceas de Blumenau; p. 1306-1313].

254) 1893. Mischlinge von Ruellia formosa und silvaccola. Abhandlungen. 
Naturwissenschaftlicher Verein zu Bremen 12: 379-387. [Híbridos de Ruellia 
formosa e silvaccola; p. 1314-1321].

255) 1893. Über Unfruchtbarkeit bei Bestäubung mit eigenem Pollen. Abhandlungen. 
Naturwissenschaftlicher Verein zu Bremen 12: 495-496 (Von W. O. Focke, nach 
Briefen von F. Müller). [Sobre a infertilidade em polinização com o próprio 
pólen (Por Wilhelm Olbers Focke, de cartas de Fritz Müller); p. 1322-1323].

256) 1893. Über epiphytische Gewächse. Abhandlungen. Naturwissenschaftlicher 
Verein zu Bremen 12: 562-563 (Von W. O. Focke nach Briefen von F. Müller). 
[Sobre plantas epífitas (Por Wilhelm Olbers Focke, de cartas de Fritz Müller);  
p. 1324].

257) 1895. Zum Diagramm der Zingiberaceen-Blütte. Flora oder Allgemeine 
botanische Zeitung 81 (2): 438-439 (Aus einem Briefe an den Herausgeber der 
Flora). [Sobre o diagrama das flores de zingiberáceas (De uma carta ao editor de 
Flora); p. 1325-1326].

258) 1895. Contribution towards the history of a new form of larvae of Psychodidae 
(Diptera), from Brazil. The Transactions of the Entomological Society of London 
1895: 479-482, pl. X-XI. [Contribuição para a história de uma nova forma de 
larvas de Psychodidae (Diptera), do Brasil; p. 1327-1329, pl. LXXVIII-LXXIX].

259) 1895. Die Untergattung Nidulariopsis Mez. Berichte der Deutschen botanischen 
Gesellschaft 13 (4): 155-165, pl. XV. [O subgênero Nidulariopsis Mez.;  
p. 1330-1338, pl. LXXX].

260) 1895. Die Keimung einiger Bromeliaceen. Berichte der Deutschen botanischen 
Gesellschaft 13 (5): 175-182, pl. XVII. [A germinação de algumas bromeliáceas; 
p. 1339-1344, pl. LXXXI].

261) 1895. Orchideen von unsicherer Stellung. Berichte der Deutschen botanischen 
Gesellschaft 13 (5): 199-210, pl. XVIII. [Orquídeas de classificação duvidosa;  
p. 1345-1354, pl. LXXXII].

262) 1895. Billbergia distacaia Mez. Berichte der Deutschen botanischen Gesellschaft  
13 (8): 390-391. [Billbergia distacaia Mez.; p. 1355-1356].

263) 1895. Das Ende der Blütenstandsachsen von Eunidularium. Berichte der 
Deutschen botanischen Gesellschaft 13 (8): 392-399. [O final do eixo da 
inflorescência de Eunidularium; p. 1357-1363].
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264) 1895. Blumenblätter und Staubfäden von Canistrum superbum. Berichte der 
Deutschen botanischen Gesellschaft 13 (8): 400. [Pétalas e pólen de Canistrum 
superbum; p. 1364].

265) 1896. Die Bromelia silvestris der “Flora fluminensis”. Berichte der Deutschen 
botanischen Gesellschaft 14: 3-11, pl. I. [A Bromelia silvestris da “Flora 
fluminensis”; p. 1365-1372; pl. LXXXIII].

266) 1896. Einige Bemerkungen über Bromeliaceen. Flora oder Allgemeine botanische 
Zeitung 82 (3): 314-328. [Algumas observações sobre bromeliáceas;  
p. 1373-1384].

267) 1897. Einige Bemerkungen über Bromeliaceen. Flora oder Allgemeine botanische 
Zeitung 83 (3): 454-474, pl. VIII-IX. [Algumas observações sobre bromeliáceas; 
p. 1384-1399, pl. LXXXIV-LXXXV].

268) 1897. Ein Versuch mit Doppelbestäubung. Flora oder Allgemeine botanische 
Zeitung 83 (3): 474-486. [Uma experiência com polinização dupla;  
p. 1403-1412].

269) 1897. Ein Fall von Naturauslese bei ungeschlechtlicher Fortpflanzung. Flora oder 
Allgemeine botanische Zeitung 84 (1): 96-99. [Um caso de seleção natural em 
reprodução assexuada; p. 1400-1402].

270) 1898. Mischlinge von Ruellia formosa und silvaccola. Jenaische Zeitschrift für 
Naturwissenschaft 31: 153-155 [Híbridos de Ruellia formosa e silvaccola;  
p. 1413-1414].

271) 1898. Observações sobre a fauna marinha da costa de Santa Catharina. Revista 
do Museu Paulista 3: 31-40 (Notas extraídas dos Relatórios ao diretor do Museu 
Nacional do Rio de Janeiro, nos anos de 1884-1889, organizadas por Hermann 
von Ihering; introdução do organizador às p. 31-33). [p. 1415-1426, com 
simultânea tradução ao alemão].

272) 2004. História natural de sonhos/Naturgeschichte der Träume. Blumenau: 
Nauemblu, 56 pp. (tradução dos poemas por Lia Carmen Puff e Dennis Radünz).
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Classificação temática dos artigos

ANTROPOLOGIA → 104. 
AUTOBIOGRAFIA → 249. 
ARQUEOLOGIA (sambaquis) → 81, 171.
BOTÂNICA (classificação por Dra. Elisabete Aparecida Lopes) → 14, 15, 18, 48, 

50, 52, 55, 56, 59, 82, 88, 96, 97, 105, 119, 141, 155, 156, 159, 160, 161, 163, 165, 
174, 179, 182, 183, 185, 189, 190, 191, 192, 200, 205, 206, 218, 232, 236, 241, 253, 
256, 268, 269.
Acanthaceae → 254, 270.
Alismataceae → 60. 
Araceae → 197. 
Begoniaceae → 58, 62, 224. 
Bignoniaceae → 53.
Bromeliaceae → 248, 250, 251, 252, 253, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267. 
Caricaceae → 180, 238.
Fabaceae → 142, 166, 167. 
Hypoxidaceae → 233, 237. 
Iridaceae → 231. 
Malvaceae → 66, 69, 231. 
Marantaceae → 194, 199.
Moraceae → 168, 169, 211. 
Musaceae → 133. 
Myristicaceae → 226.
Myrtaceae → 214, 215. 
Orchidaceae → 54, 58, 207, 261. 
Poaceae → 99, 216, 235. 
Podostomataceae → 132. 
Pontederiaceae → 64, 184. 
Rubiaceae → 49, 57. 
Sapindaceae → 198.
Urticaceae → 85, 149. 
Verbenaceae → 89.
Zingiberaceae → 201, 202, 225, 229, 234, 239, 257.

CRÍTICA BIBLIOGRÁFICA → 9, 78, 125, 150, 165, 168, 173, 177, 183, 205, 210, 
211, 213, 217.

EVOLUÇÃO → 102, 125, 134, 150, 151, 203, 213. 
FOLCLORE (MINHOCÃO) → 95.
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HERMAFRODITISMO ANIMAL → 204. 
INTELIGÊNCIA ANIMAL → 178. 
LIVRO → 43.
TESE DE DOUTORADO → 2. 
ZOOLOGIA → 94.

Annelida → 1, 2, 3, 5, 6, 10, 17, 19, 43, 240, 242, 271. 
Brachiopoda → 24, 27.
Bryozoa → 25, 271.
Chordata (Cephalochordata) → 271.
Coelenterata → 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 38, 42, 46, 186.
Crustacea → 4, 8, 9, 11, 12, 13, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 51, 61, 63, 

84, 113, 137, 139, 140, 143, 152, 154, 158, 195, 196, 243, 244, 245, 246, 271.
Ctenophora → 30.
Hemichordata (Enteropneusta) → 271.
Insecta → 43, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 

89, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 135, 136, 138, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 157, 162, 164, 
170, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 181, 186, 188, 190, 193, 198, 203, 208, 209, 
210, 212, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 227, 228, 231, 258. 

Mollusca → 7, 39, 171, 197. 
Platyhelminthes (Turbellaria) → 16. 
Porifera → 47.
Vertebrata (Amphibia) → 132. 
Vertebrata (Mammalia) → 247.





FRITZ, OU FREDERICO MÜLLER

Nota sobre o sentido de brasilidade  
de Fritz Müller

Luiz Roberto Fontes 
Stefano Hagen

Fritz Müller é a denominação que tornou mundialmente conhecido o 
nosso mais expressivo naturalista do século XIX, Johann Friedrich Theodor 
Müller, imigrante alemão que em 1852, aos 30 anos de idade, instalou-se  
como um simples colono e um dos pioneiros no pequeno assentamento 
fundado pelo Dr. Hermann Blumenau, atual cidade de Blumenau, no estado 
de Santa Catarina. Passou 45 anos de sua vida em nosso país, com residência 
fixa em Blumenau, até sua morte em 1897, aos 75 anos de idade. É o único 
cientista que possui uma estátua em praça pública, na cidade que escolheu 
por morada. Sua longa carreira científica, desenvolvida principalmente em 
solo brasílico, culminou com 263 artigos publicados em revistas científicas 
estrangeiras e brasileiras e um livro – apenas um, o Für Darwin (Para 
Darwin), em 1864, que o colocou na dianteira na comprovação factual 
do modelo evolutivo darwiniano  das espécies por  seleção natural  na 
luta pela sobrevivência. A competência e seriedade com que desbravou tema 
tão recente, complexo e polêmico, na época granjearam-lhe fama mundial. 
Trata-se de um pequeno livro no qual hoje, passados 153 anos, encontram-
se os germes de conceitos da Biologia dita “moderna”.
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Fritz Müller recebeu diversas homenagens em vida, das quais 
certamente as de seu maior apreço foram a tradução para o inglês, 
organizada por Charles Darwin, do seu livro (publicado em 2a edição 
em 1869, com o título Facts and arguments for Darwin) e a assídua 
correspondência que mantiveram até o final da vida de Darwin, em 1882. 
O naturalista foi convidado a retornar à Alemanha, para assumir o cargo 
de professor universitário, porém recusou- se a abandonar o lar, pois se 
tornara um brasileiro.

O germanismo, latente ou declarado, de Fritz Müller é ressaltado em 
algumas análises de sua vida. Mas Fritz Müller era, em primeiro lugar, um 
cientista, um observador sem preconceitos. Não lhe cabiam as posições 
sem críticas, nem nacionalistas, tampouco as racistas, em voga na época. 
– Ele dignificava o caráter e a cultura, e não valorizava a raça, legando- 
nos documentos em que defendia os menosprezados daquela época, como 
índios (em Santa Catarina designados bugres) e negros.

Entre os alemães, Fritz é uma abreviação íntima de Friedrich, 
abrasileirado como Frederico. Ao convidar Fritz Müller a exercer o cargo 
de naturalista viajante do Museu Nacional, o diretor Ladislau Netto, em 
ofício ao ministro da Agricultura (Seção de Memória e Arquivo do Museu 
Nacional; Livro de Assentamento no 5, p. 179-verso e p. 180), no qual 
justificava a necessidade e oportunidade da contratação, tratou o naturalista 
pelo nome abrasileirado de Frederico Müller. Curiosamente, Ladislau 
Netto oficiou Dr. Frederico Müller, sem se preocupar em abrasileirar todo o 
nome do naturalista, na forma João Frederico Teodoro Müller. Bastou-lhe 
abrasileirar o Friedrich (apelidado Fritz), como Frederico. Assim consta 
também em outros documentos do diretor.

Fritz, ou Frederico Müller, enquanto funcionário do Museu Nacional, 
assinava os documentos (manuscritos do acervo da referida Seção, redigidos 
de próprio punho, em português e impecáveis na correção gramatical) que 
para lá encaminhava, ora como Fritz Müller (assim consta em três dos seis 
documentos disponíveis), ora como Frederico Müller (assim são assinados 
três documentos). Abrasileirava o próprio nome, um sinal de aceitação e 
satisfação na segunda e definitiva pátria, que escolhera para si e para a sua 
família e que com sua natureza exuberante lhe deu tantas possibilidades de 
desvendar segredos da vida.
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Fritz Müller recebeu diversas homenagens em vida, das quais certamente 

as de seu maior apreço foram a tradução para o inglês, organizada por Charles 
Darwin, do seu livro (publicado em 2a edição em 1869, com o título Facts and 
arguments for Darwin) e a assídua correspondência que mantiveram até o 
fi nal da vida de Darwin, em 1882. O naturalista foi convidado a retornar à 
Alemanha, para assumir o cargo de professor universitário, porém recusou-
se a abandonar o lar, pois se tornara um brasileiro.

O germanismo, latente ou declarado, de Fritz Müller é ressaltado em 
algumas análises de sua vida. Mas Fritz Müller era, em primeiro lugar, um 
cientista, um observador sem preconceitos. Não lhe cabiam as posições 
sem críticas, nem nacionalistas, tampouco as racistas, em voga na época. 
– Ele dignifi cava o caráter e a cultura, e não valorizava a raça, legando-
nos documentos em que defendia os menosprezados daquela época, como 
índios (em Santa Catarina designados bugres) e negros.

Entre os alemães, Fritz é uma abreviação íntima de Friedrich, 
abrasileirado como Frederico. Ao convidar Fritz Müller a exercer o cargo 
de naturalista viajante do Museu Nacional, o diretor Ladislau Netto, em 
ofício ao ministro da Agricultura (Seção de Memória e Arquivo do Museu 
Nacional; Livro de Assentamento no 5, p. 179-verso e p. 180), no qual 
justifi cava a necessidade e oportunidade da contratação, tratou o naturalista 
pelo nome abrasileirado de Frederico Müller. Curiosamente, Ladislau 
Netto ofi ciou Dr. Frederico Müller, sem se preocupar em abrasileirar todo o 
nome do naturalista, na forma João Frederico Teodoro Müller. Bastou-lhe 
abrasileirar o Friedrich (apelidado Fritz), como Frederico. Assim consta 
também em outros documentos do diretor.

Fritz, ou Frederico Müller, enquanto funcionário do Museu Nacional, 
assinava os documentos (manuscritos do acervo da referida Seção, redigidos 
de próprio punho, em português e impecáveis na correção gramatical) que 
para lá encaminhava, ora como Fritz Müller (assim consta em três dos seis 
documentos disponíveis), ora como Frederico Müller (assim são assinados 
três documentos). Abrasileirava o próprio nome, um sinal de aceitação e 
satisfação na segunda e defi nitiva pátria, que escolhera para si e para a sua 
família e que com sua natureza exuberante lhe deu tantas possibilidades de 
desvendar segredos da vida.
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PRÍNCIPE DOS OBSERVADORES

Stefano Hagen 
Luiz Roberto Fontes

Fritz Müller é nome comum na Alemanha, vulgar. Príncipe é outra 
coisa. “Fritz Müller Príncipe” soa estranho, mas existe. Com certeza não 
foi por herança que o homem da plebe conquistou tal atributo de nobreza.

Maravilhado com a capacidade de apreciar as coisas da natureza 
em sua complexidade e com profundidade, Charles Darwin chamou 
Fritz Müller de “Príncipe dos Observadores”. Conhecemos esse título 
por intermédio do biólogo alemão Ernst Ludwig Krause (22/11/1839-
24/8/1903), que, sob o pseudônimo Carus Sterne, divulgava o darwinismo 
e a ciência na Alemanha, conforme excertos da biografia publicada por 
Alfred Möller (1920):

[p. 88] Foi assim que o único livro independente de Fritz Müller, Für 
Darwin, foi publicado por [Wilhelm] Engelmann em Leipzig, em 1864. 
Quem ali, a julgar pelo título, acreditou que havia um novo panfleto 
geral sobre o darwinismo, como estava na ordem do dia naquela época, 
certamente não encontrou o que procurava. Foi um trabalho muito sério, 
destinado apenas ao zoólogo profissional, que ousou tentar testar as opiniões 
de Darwin sobre um determinado grupo de animais, em que a longa,  
[p. 89] colorida, mas tão intimamente ligada série de crustáceos se apresentou 
com naturalidade ao autor, que se preocupou com eles por muito tempo e 
encontrou o mais rico campo de observação nas imediações de seu local 
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de residência. O livro recebeu a atenção merecida e primeiro tornou o 
pesquisador solitário de Santa Catharina conhecido entre os zoólogos de 
todos os países. Estabeleceu muita correspondência com trocas de ideias, 
mas acima de tudo aproximou Fritz Müller e Darwin e deu origem à 
correspondência que continuou regularmente até a morte de Darwin e foi 
da maior importância para os dois correspondentes.

“Desde a última vez que escrevi para você, mantenho assídua 
correspondência com Darwin e já recebi três cartas (de agosto, setembro 
e outubro) dele, além de seu livro de orquídeas e ensaios sobre plantas 
dimórficas. Meu livrinho encontrou a melhor recompensa que eu poderia 
desejar; durante uma longa doença, deu a Darwin algumas horas agradáveis. 
O julgamento de Darwin sobre o livro é muito favorável; em particular, 
ele também encontra o núcleo real deste, a discussão sobre a história do 
desenvolvimento e sua aplicação aos crustáceos, ‘very good and original’ 
[muito bom e original]” [carta a Max Schultze, 12/12/1865]. Na verdade, 
Darwin viu sua teoria mais firmemente estabelecida no livrinho do que 
em uma centena de longas discussões; ele imediatamente o traduziu 
para o inglês e não se cansou de elogiar seu autor como o “Príncipe dos 
Observadores” (the prince of observers, como costumava chamá-lo a Ernst 
Krause em suas cartas). Darwin escreveu muitas vezes a Müller sobre certas 
observações que poderiam ser feitas no Brasil, para receber em breve a tão 
esperada informação ou para ouvir o seu julgamento sobre um de seus 
novos livros, o qual ele valorizou mais “do que o de quase todos os outros 
assessores” [carta de Charles Darwin a Fritz Müller, 3/6/1868], embora ele 
nem sempre o aprovasse. Para Fritz Müller, entretanto, cada carta e cada 
novo livro de Darwin eram ocasião para novas observações, o que poderia 
fortalecer a vasta coleção de fatos de Darwin.

…
[p. 163] Os obituários dedicados ao naturalista, em revistas e jornais 

de todo o mundo, eram extraordinariamente numerosos. ... Nenhum dos 
autores dos obituários mencionados aqui jamais viu Fritz Müller com os 
próprios olhos. Ainda mais impressionantes são a verdadeira cordialidade 
e o calor que conduziram toda pena. “Nossos ancestrais nórdicos”, escreve 
Ernst Krause, “enfatizam principalmente a generosidade de seus príncipes, 
eles chamavam seus reis de ‘doadores dos anéis’, porque um príncipe não pode 
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fazer nada melhor para um súdito capaz do que apoiar seus anseios, e, a esse 
respeito, considero a designação de Darwin como ‘Príncipe dos Observadores’ 
duas vezes mais bonita, porque ele inclui a ideia de favorecimento altruísta 
àqueles que pelo mesmo lutam, esse traço de caráter notável de Fritz Müller”.
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MÖLLER, Alfred. Fritz Müller, Werke, Briefe und Leben. Jena: Gustav Fischer, 
1920. v. 3, 168 p., 1 pl. (Coleção Fritz Müllers Leben).
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Realização:                                  Apoio:

O livro de Fritz Müller Für Darwin foi elaborado na então Desterro (atual 
Florianópolis) e publicado no formato de brochura em Leipzig, em 1864. Com um 
impressionante conjunto de observações sobre crustáceos, incluindo morfologia, 
fisiologia, ecologia, ontogenia e embriologia, foi pioneiro na comprovação factual 
da Teoria Evolutiva apresentada em 1859 pelo sábio inglês. Für Darwin foi tão 
importante para a consolidação da Teoria Evolutiva que o próprio Charles Darwin 
solicitou ao autor a permissão de traduzir a obra para o inglês e publicá-la em 
Londres, em 1869, em segunda edição atualizada e com capa dura, sob o título 
Facts and arguments for Darwin. Essa nova edição foi financiada pelo naturalista 
inglês, que, de 1865 até sua morte, em 1882, correspondeu-se amistosamente com 
Fritz Müller, naturalista teuto-brasileiro e amigo com quem Darwin compartilhava 
informações, a quem confiava observações e experimentos de campo, de quem 
recebia apoio nos caminhos da Evolução das Espécies e a quem designou o 
Príncipe dos Observadores da natureza.
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