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A cavalo de Santiago a Mendoza
e de volta pelo passo Uspallata
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epois de ficar uma noite ou duas com Richard Corfield no Almendral,
em Valparaíso, Charles tomou um birloche (diligência) para Santiago, onde
Alexander Caldcleugh, negociante, dono de minas, colecionador de plantas e
membro da Royal Society, ofereceu-se para ajudá-lo na preparação de uma
longa viagem para examinar a geologia das cordilheiras. Nessa expedição Charles
levou seu antigo companheiro Mariano Gonzáles e um tropeiro com sua
madriña e dez mulas, das quais seis para montar e quatro para carregar a comi-
da e a bagagem. A madriña era uma égua que portava um sino ao pescoço e
tinha as funções de manter unida a pequena tropa de mulas e agir de maneira
mais efetiva como guia das outras.

Deixando Santiago na manhã de 18 de março, eles cavalgaram pelas planí-
cies secas em volta da cidade até chegarem à boca do estreito vale do rio Maipu,
cercado pelas altas montanhas das primeiras cordilheiras. Ali as casas eram
cercadas por vinhedos e árvores frutíferas pesadamente carregadas de maçãs
maduras, nectarinas e pêssegos. De noite, as caixas que Charles estava man-
dando para a Inglaterra foram examinadas na Alfândega, onde os funcionários
mostraram-se extremamente educados, em parte, sem dúvida, porque Charles
tinha um importante passaporte emitido pelo presidente do Chile. Mas ele
ficou também muito impressionado com a educação de todos os chilenos, que
comparou favoravelmente à dos funcionários ingleses. Nos distritos habitados
o grupo dormia em casas onde alugavam pasto para os animais, compravam
um pouco de lenha, organizavam panelas e utensílios em algum canto e co-
miam a ceia sob um céu limpo, sem maiores problema.

Na manhã seguinte chegaram à última e mais alta casa do vale. Ali o Maipu
descia furiosamente por uma planície estreita coberta de cascalho, com mon-
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tanhas de 900 a 1.500 metros, de encostas íngremes, cor de púrpura e impres-
sionantemente estratificadas. O grupo cruzou vários rebanhos de gado trazi-
dos dos vales mais altos, sinal do inverno que se aproximava, e apressou o
passo “mais do que era conveniente para a geologia”. Passaram a noite seguinte
onde o Maipu dividia-se nos rios do Vale do Yeso e do Vulcão, ao pé de uma
montanha de três mil metros coroada pelas minas de San Pedro de Nolasko,
onde ainda havia algumas manchas de neve no pico.

No alto do vale, a vegetação escasseava, embora ainda existissem algumas
plantas alpinas muito bonitas; não se via quase nenhum pássaro ou inseto.
Tudo estava cheio de imensas quantidades de cascalho brilhante e colorido
pelo qual os rios escavavam canais. Charles reconheceu, pelo que já vira da
geologia, que esse cascalho e outros depósitos aluviais haviam sido originários
do oceano, em uma era anterior, quando a terra estava imersa na água. Naque-
la noite chegaram ao vale do Yeso, que outrora deveria ter sido um grande lago,
mas que agora continha uma camada de quase 600 metros de gipsita (sulfato
de cálcio) branca e em diversas partes muito pura.

Na manhã seguinte, a até então boa estrada degenerou em uma trilha íngre-
me e ziguezagueante do lado oeste das duas principais cadeias que formavam a
cordilheira naquela latitude. Tratava-se da cadeia Peuquenes, separando as águas
que desciam pelo oeste até o Pacífico e pelo leste até o Atlântico, e que se podia
cruzar por um passo a quatro mil metros acima do nível do mar. Naquela altitu-
de as mulas tinham alguma dificuldade (conhecida como puña pelos chilenos)
em respirar o ar rarefeito, e a cada 50 metros deviam descansar um pouco. Char-
les não levou a dificuldade a sério, mas foi obrigado a admitir que gostou quan-
do a excitação de encontrar impressões abundantes de conchas fósseis na parte
mais alta da cadeia fez com que esquecesse o desconforto da puña.

Escreveu em seu caderno:

Quando chegamos à crista e olhamos para trás, uma vista gloriosa se apresentava.
A atmosfera, resplandecente de tão clara, o céu de um imenso azul, os vales pro-
fundos, as formas tão abruptas, os montes de ruínas empilhadas durante o lapso
das eras, as rochas brilhantemente coloridas contrastando com as quietas monta-
nhas de neve, tudo isso produzia uma cena que eu jamais poderia ter imaginado.
Nem planta nem pássaro, exceto uns poucos condores circulando em torno dos
píncaros mais altos, distraía a atenção das massas inanimadas. ... Fiquei feliz por
estar ali, era como olhar uma trovoada, ou ouvir a orquestra e coro do Messias.1

Desceram pelo lado mais afastado da cadeia e pernoitaram a uma altitude
de não menos de três mil metros. Durante a noite o céu carregou-se de nuvens
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Passaporte de Charles assinado pelo presidente do Chile
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de tal forma que Charles achou ameaçadora, mas ficou aliviado quando o
tropeiro garantiu-lhe que, sem trovões e relâmpagos, não havia sério risco de
tempestades de neve. Alexander Caldcleugh, ao cruzar o passo na mesma épo-
ca do ano, havia sido pego por uma tempestade destas e ficara preso por algum
tempo em uma desconfortável caverna, único refúgio disponível.

De manhã, como as batatas ainda estivessem duras após ferver por toda a
noite naquela pressão e temperatura reduzidas, Charles achou graça ao ouvir os
companheiros concluírem que “a maldita panela (que era nova) havia decidido
não cozinhar as batatas”. Depois do café da manhã sem batatas, cruzaram a área
intermediária, em que o gado era levado a pastar no meio do verão, mas de onde
— como os guanacos haviam feito por vontade própria — fora removido, por
medo das prematuras tempestades de neve. A partir daí eram longas escaladas
por áreas de neve permanente, colinas áridas e pontas de granito vermelho de
ambos os lados; chegaram ao passo Portillo, a uma altitude de 4.300 metros.
Após cruzarem o passo, desceram até o nível da primeira vegetação e pernoita-
ram no abrigo confortável de algumas pedras grandes. Dois dias e outra cadeia
de montanhas depois — e dois mil metros abaixo —, Charles teve a primeira
vista panorâmica dos pampas estendendo-se para leste, mas ficou bastante desa-
pontado ao descobrir que de maneira alguma o cenário era superior ao da crista
da Sierra de la Ventana, que ele avistara dois anos antes no lado da Argentina.

Charles ficou interessado ao descobrir que as estruturas geológicas das duas
principais cadeias que havia atravessado diferiam em alguns aspectos significa-
tivos. A cadeia Peuquenes e as cadeias menores que a flanqueavam a oeste eram
compostas de uma vasta pilha de muitas centenas de metros de espessura de
pórfiros que haviam fluído como lavas submarinas, misturados com fragmen-
tos angulares e redondos das mesmas pedras, lançadas das crateras submari-
nas. Os centros dessas massas haviam sido cobertos, em uma espessura consi-
derável, por material sedimentar, compreendendo arenito vermelho, pórfiros
fundidos pelo calor e pela pressão e uma mistura de argila e ardósia, passando
por imensas camadas de gipsita formada pela evaporação da água do mar. Nas
camadas superiores, não raro encontravam-se conchas de fósseis que outrora
haviam se arrastado pelo fundo do mar; desse modo, a terra se elevara 4.200
metros desde o período secundário, há cerca de 300 milhões de anos. E mais: as
conchas em questão haviam se acostumado a viver em águas muito profundas,
de modo que a montanha devia então ter baixado vários milhares de metros
para que os estratos submarinos necessários se acumulassem sobre as conchas;
a isso seguiu-se uma nova elevação final.
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A formação da cadeia de Portillo era muito diferente. Consistia principal-
mente de grandes pináculos nus de um granito de potassa vermelho, coberto
no flanco oeste por um arenito que havia sido aquecido o suficiente para se
transformar em quartzo. Por cima do quartzo havia um conglomerado consti-
tuído por uma mistura de seixos e conchas da cadeia das Peuquenes, com o
granito vermelho de potassa da cadeia de Portillo. Era evidente que ambas as
cadeias haviam se elevado quando o conglomerado estava se formando, mas
como ele havia sido expulso a um ângulo de 45o pelo granito vermelho de
potassa, o grosso da injeção ocorrera após a acumulação do conglomerado e
muito depois da elevação da cadeia Peuquenes. A cadeia mais alta dessa parte
da cordilheira, portanto, era na verdade mais jovem do que a cadeia mais baixa
da Peuquenes; e as águas, fluindo para leste, continuaram a abrir caminho por
ali durante os últimos estágios de elevação. Com esse tipo de argumento Char-
les concluiu que, na maior parte da cordilheira, se não em toda ela, cada uma
das linhas paralelas havia sido formada por sublevações e injeções em épocas
diferentes. “A cada dia”, escreveu ele, “o geólogo é forçado a ver que nada, nem
mesmo o vento que sopra, é tão instável quanto o nível da crosta desta terra.”

Embora durante a viagem — que em termos geológicos foi a mais frutífera
de todas as que fez na América do Sul — sua atenção estivesse voltada sobretu-
do para as pedras que encontrava, a biologia jamais foi inteiramente negligen-
ciada. Nos montes de neve, em ambas as cadeias, ele observou que as pegadas
das mulas estavam manchadas de vermelho claro, como se os cascos estivessem
sangrando um pouco. Não era essa a explicação, como também não havia pos-
sibilidade de que se tratasse de uma poeira vermelha de pórfiro soprada das
montanhas. Charles esfregou a neve em um papel e, usando lentes, verificou
que a cor estava contida em grupos de pequenas bolas com 0,0025 centímetros
de diâmetro que pareciam ser “os ovos de pequenos moluscos”. Mandou amos-
tras para Henslow, e mais tarde “a neve vermelha” foi identificada como o pro-
duto de uma alga familiar aos exploradores do Ártico e que Charles chamou
de Protococcus nivalis.

Após descer o passo Portillo, fez um comentário muito significativo sobre
o papel das cordilheiras na distribuição geográfica das espécies, assunto sobre o
qual vinha pensando havia algum tempo (ver p.231). Essa importância fora
destacada pelo geólogo Charles Lyell — que mais tarde se tornaria um dos
melhores amigos de Charles — no segundo dos três volumes que escreveu
sobre princípios de geologia — e que Charles tinha no Beagle.2 No Journal of
Researches ele escreveu Charles:
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Fiquei muito impressionado com a marcante diferença entre a vegetação desses
vales ocidentais e os do lado chileno: no entanto, o clima, assim como o tipo de
solo, é quase o mesmo, e a diferença de longitude é insignificante. A mesma ob-
servação é verdadeira para os quadrúpedes e, em grau menor, para pássaros e
insetos. Posso dar como exemplo os ratos, de que obtive 13 espécies nas margens
do Atlântico e cinco nas do Pacífico, nenhuma delas sendo idêntica. Devemos
excluir todas as espécies que habitualmente ou ocasionalmente freqüentam mon-
tanhas elevadas; e certos pássaros, com âmbito de ação tão ao sul quanto o estrei-
to de Magalhães. Este fato está em perfeito acordo com a história geológica dos
Andes; pois essas montanhas existiam como uma grande barreira desde que os
animais atuais apareceram; e portanto, a menos que suponhamos que as mesmas
espécies foram criadas em dois lugares diferentes, não devemos esperar seme-
lhança maior entre os seres orgânicos de lados opostos dos Andes do que de mar-
gens opostas do oceano. Em ambos os casos devemos deixar de fora os tipos que
foram capazes de cruzar a barreira, seja de pedra sólida, seja de água salgada.

Nota. Esta é meramente uma ilustração das admiráveis leis, primeiramente
estabelecidas por Lyell, a respeito da distribuição geográfica de animais sob a in-
fluência de mudanças geológicas. Todo o raciocínio, é claro, está baseado na su-
posição da imutabilidade das espécies; caso contrário, a diferença nas espécies das
duas regiões pode ser considerada como superinduzida durante certo período de
tempo.

Um grande número de plantas e animais é absolutamente o mesmo, ou mui-
to próximo ao da Patagônia. Temos aqui cotias, chinchilas, três espécies de tatu,
emas, certos tipos de perdizes e outros pássaros, nenhum dos quais se vê no Chile,
mas que são animais característicos das planícies desertas da Patagônia. Da mes-
ma forma temos muitos dos mesmos (aos olhos de quem não seja botânico) ar-
bustos agrestes e raquíticos, capins secos e plantas anãs. Até mesmo os besouros
pretos que se arrastam lentamente são muito semelhantes, e alguns, acredito eu,
após um exame rigoroso, absolutamente idênticos. Para mim sempre foi um mo-
tivo de pena termos sido obrigados a desistir da subida do rio Santa Cruz antes de
chegar às montanhas: sempre tive a esperança de encontrar alguma grande mu-
dança nos aspectos da região; mas agora tenho a certeza de que seria o mesmo que
seguir as planícies da Patagônia, só que em uma subida montanhosa.3

A nota explicando o argumento de que as espécies eram imutáveis foi, é
claro, acrescentada pouco depois de Charles ter iniciado seu primeiro e estrita-
mente privado caderno sobre a transmutação das espécies, em julho de 1837;
mas em 1845 ele ainda tinha o cuidado de não dar qualquer indicação da mu-
dança drástica de seus pontos de vista, que só seriam revelados com a publica-
ção de A origem das espécies, em 1859.
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Charles e os companheiros continuaram andando em suas mulas, primei-
ro para o leste e depois para o norte, até a aldeia de Luxan, onde ele viu pela
primeira vez o enxame de gafanhotos das planícies estéreis do sul descerem
para comer as folhas das árvores. E naquela noite escreveu em seu caderno:

a noite foi boa para experimentar tudo pela primeira vez — chiches, os besouros
gigantes dos pampas; horrível sentir numerosas criaturas de quase uma polegada
[2,5cm] de comprimento, negras e moles se arrastando em toda parte pelo seu
corpo — empanturradas com o seu sangue.4

A palavra chinches era o termo espanhol de uso geral para percevejos, em-
bora no diário Charles se referisse a eles como besouros benchucas. O inseto
Triatoma infestans, conhecido hoje em dia como vinchuca, ou barbeiro, é o
vetor do Trypanozoma cruzi, o agente causador da doença de Chagas, que en-
tão, como hoje, era endêmica naquela e em outras partes da América do Sul.

Três meses e meio depois Charles escreveu no diário:

Eles [besouros benchuca] também são encontrados na parte norte do Chile e do
Peru: peguei um em Iquiqui que estava bem vazio; colocado na mesa, e embora
cercado de gente, quando se mostrava um dedo ele estendia sua pequena tromba,
e o ousado inseto começava a sugar sangue. Era curioso observar a mudança de
tamanho no corpo dos insetos em menos de dez minutos. [Aquilo] Não provoca-
va dor. Essa única refeição mantinha o inseto gordo por quatro meses; em uma
quinzena, porém, está pronto para sugar mais sangue, se tiver oportunidade.5

A pessoa mordida na segunda ocasião não foi Charles, mas um de seus
companheiros.

Já se sugeriu que o mal crônico — produzindo repetidos problemas diges-
tivos — que acometeu Charles tão gravemente a partir de 1839, depois que ele
se casou e foi morar em Down House, era doença de Chagas, que poderia ter
contraído em Luxan. O diagnóstico no entanto não combina com a ausência
de registro sobre qualquer período da febre que caracteriza a fase inicial da
infecção. Além do mais, uma forte razão para afastar a doença de Chagas como
causa de sua doença é que durante os últimos anos de vida os sintomas dimi-
nuíram apreciavelmente, em vez de aumentar, como ocorreria se estivesse so-
frendo de tripanossomíase. Várias sugestões foram apresentadas como origem
da doença, das quais a mais plausível parece ser alguma forma de psiconeurose,
talvez provocada por uma alergia alimentar, embora as evidências não descar-
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tem totalmente outras possibilidades.6 O contraste entre o jovem incrivelmen-
te enérgico do Beagle e o semi-inválido de Down House, e que tanto conseguiu
fazer apesar da doença crônica, continua sendo um enigma.

De Luxan, Charles e o grupo seguiram para Mendoza, onde as pastagens
para o gado e os pomares cheios de frutas floresciam graças à irrigação artifi-
cial; mas os habitantes eram “vagabundos bêbados” que nada faziam além de
“comer, dormir e vadiar”. Continuaram por uma planície muito seca e em-
poeirada até o “solitário galpão que tem o imponente nome de Villa Vicencio e
é mencionado por todos os viajantes”. A uma milha da casa havia torrentes de
água tépida e levemente mineral em que nadavam alguns besouros d’água. A
noite seguinte ele passou na miserável aldeia de Hornillos, e então seguiu-se
um dia memorável.

Embora a cadeia de Uspallata tivesse apenas metade da altura da principal
cadeia ocidental de montanhas, as duas eram geologicamente muito semelhan-
tes, com seu núcleo de granito e grandes camadas de rochas cristalinas, exata-
mente semelhantes às que Charles vira nos estratos terciários superiores da
Patagônia, Chiloé e Concepción. Ele portanto não esperava encontrar as con-
chas que jamais ocorriam nessa formação, mas sim o linhito, ou a argila xistosa
carbonácea, e particularmente as árvores petrificadas que vira em Chiloé (ver
p.246). De modo que, com a convicção de que estava mais uma vez nos estratos
terciários, iniciou uma busca em aparência desesperançada. Como explicou na
carta seguinte a Henslow, foi esplendidamente recompensado:

O que você acha que aconteceu? Em uma escarpa de arenito esverdeado compac-
to, encontrei uma pequena floresta de árvores petrificadas em posição vertical, ou
melhor, as camadas estavam inclinadas em cerca de 20-30o para um ponto, e as
árvores, 70o para o ponto oposto. Quer dizer, elas estavam bem na vertical antes
do descaimento. O arenito consiste de muitas camadas e é marcado pelas linhas
concêntricas do córtex (tenho espécimes).*  Onze estão perfeitamente petrifica-
das e se assemelham às dicotiledôneas que encontrei em Chiloé e Concepción: as
outras 30-40, só por analogia de forma e posição é que identifiquei como árvores;
consistem de colunas brancas de neve como a mulher de Lot,** de cristal grosseiro.

* O botânico Robert Brown ficou muito impressionado com os espécimes, que identificou como coníferas
com características das araucárias atualmente comuns no Chile e com afinidades com o teixo.

** Segundo o livro do Gênese, quando Lot e sua mulher estavam fugindo do fogo e do enxofre que o
Senhor fez chover em Sodoma e Gomorra, a mulher desobedeceu às instruções de não olhar para trás e
foi transformada em coluna de sal.
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Carb. de cal. A haste maior tem sete pés [2,10m]. Todas estão juntas, em um raio
de cem jardas [90m] e mais ou menos no mesmo nível; em nenhum outro lugar
encontrei parecidas. Não se pode duvidar de que as camadas de arenito fino foram
lentamente depositadas entre um grupo de árvores que estavam fixadas pelas raízes.
O arenito descansa sobre lavas e é coberto por uma grande camada, aparentemen-
te de mil pés [300m] de espessura, de lava augítica negra;* e sobre isto há pelo
menos cinco grandes alternações de tais rochas e depósitos aquosos sedimenta-
res, com espessura de vários milhares de pés. Tenho muito medo da única conclu-
são que posso tirar desse fato, ou seja, que deve ter havido uma depressão na
superfície da terra com essa extensão. Mas, deixando de lado tal consideração,
[esta] era uma base muito satisfatória à minha suposição da era terciária desta
cadeia ocidental (quero dizer com terciária que as conchas daquele período eram
muito próximas, e algumas idênticas, às que hoje existem em camadas mais bai-
xas da Patagônia).7

No Diário de campo Charles escreveu:

Não era preciso muita prática geológica para interpretar a maravilhosa história que
essa cena revelava; embora eu confesse que de início fiquei tão espantado que mal
podia acreditar em suas claras evidências. Vi o local onde um grupo de belas árvo-
res outrora balançou seus ramos nas margens do Atlântico, quando aquele oceano
(agora recuado 700 milhas [1.120km]) estava perto da base dos Andes. Vi que elas
haviam brotado de um solo vulcânico que se elevara acima do nível do mar, e que
esta terra seca, com suas árvores eretas, havia depois sido levada para as profunde-
zas do oceano. Ali ela foi coberta por material sedimentar e, mais uma vez, por
enormes correntes de lava submarina — e essa massa alcançou a espessura de mil
pés [300m]; estes dilúvios de pedra derretida e depósitos aquosos haviam se espa-
lhado por cinco vezes alternadamente. O oceano que recebeu essas massas deve ter
sido profundo; porém, mais uma vez as forças subterrâneas exerceram seu poder, e
eu agora contemplava o leito daquele mar formando uma cadeia de montanhas
com mais de sete mil pés [2.100m] de altura. Essas forças antagônicas não ficaram
dormentes, elas sempre estão em ação, gastando a superfície da terra em um só
nível: as grandes pilhas de estratos haviam sido interceptadas por muitos vales
amplos; e as árvores, agora transformadas em sílex, estavam expostas, projetadas
do solo vulcânico, agora transformado em rocha, de onde anteriormente, verdes e
em botão, elas ergueram suas grandes copas. Hoje tudo está profundamente incul-
tivável e deserto; nem os líquens podem aderir aos moldes empedrados de árvores
primitivas. Por mais vastas e incompreensíveis que tais mudanças possam parecer,

* Consiste principalmente de sílica, magnésio, ferro e cal.
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contudo, todas elas ocorreram em um período recente quando comparado à histó-
ria da cordilheira; e a própria cordilheira é moderna quando comparada a alguns
outros estratos fossilíferos da América do Sul.8

Hoje em dia os remanescentes das árvores petrificadas ainda podem ser
vistos perto de Villa Vicencio, no cume do passo Uspallata, ao lado da estrada
principal de Mendoza a Santiago, embora apenas as bases das conchas de arenito
que cercam os troncos tenham sobrevivido ao massacre dos caçadores de
souvenirs nos últimos cem anos. Uma placa erigida em 1959 comemora “a
visita de Carlos R. Darwin em 1835”. Cerca de 50 anos atrás, quando a estrada
moderna estava sendo reconstruída, os engenheiros acharam necessário dina-
mitar as proximidades do local e tiveram de destruir uma das árvores.

Isso produziu uma grande peça de madeira petrificada que atualmente se
juntou ao espécime muito menor levado por Charles para o Beagle, preservado
no Museu Sedgwick, em Cambridge.

Após cruzar a cadeia Uspallata e passar uma noite na estancia de mesmo
nome, onde a Alfândega era o último lugar habitado no lado argentino das
cordilheiras, Charles cavalgou por algumas passagens que tinham a reputação
de serem das piores das cordilheiras. Cruzaram a famosa Ponte del Inca, onde
terra e pedras caídas em um canal estreito haviam formado uma ponte natural
ao encontrar uma parte projetada do lado oposto. Charles não ficou impres-
sionado e achou que a ponte não merecia o nome dos grandes monarcas. Pró-
ximo dali situavam-se as ruínas de Tambillos, o limite sul da imensa área go-
vernada pelos incas antes de serem conquistados pelos espanhóis em 1533, onde
ainda se podiam ver os restos de um caminho pavimentado e no qual as cons-
truções de três estações de posta incas haviam sido escavadas pouco antes. Char-
les ouvira falar de construções semelhantes em outras partes das cordilheiras,
muitas vezes em lugares distantes de fontes d’água, de modo que elas não po-
deriam ter tido uma ocupação regular. Foi levado a especular se não teria havi-
do uma redução das chuvas nos últimos 300 anos. Mas após conversar com um
engenheiro civil em Lima, sobre o número de ruínas abandonadas e as áreas de
terra agrícola que se viam no Peru, convenceu-se de que o mais provável era
que os extensos sistemas de irrigação muitas vezes estabelecidos pelos incas
tivessem sido abandonados.

Continuaram descendo o vale do rio Aconcágua e então voltaram-se para
o sul, por uma planície fértil na qual, “como o outono estava bem avançado, as
folhas de muitas das árvores frutíferas caíam, e os trabalhadores se ocupavam
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secando figos e pêssegos nos telhados das cabanas, enquanto outros catavam as
uvas dos vinhedos. Era uma bela cena. Mas faltava aquela tranqüilidade pensa-
tiva e a música do tordo ao entardecer que faz com que o outono na Inglaterra
seja na verdade o entardecer do ano”. Charles estava começando a sentir sauda-
des depois de quase três anos e meio de ausência. Chegaram a Santiago a 10 de
abril, após uma viagem de 24 dias cujo incômodo bem valeu a pena.

Charles voltou para a casa de Richard Corfield em Valparaíso a 17 de abril.
Seis dias depois o Beagle ancorava na baía, tendo completado sua pesquisa da
costa sul de Concepción, e FitzRoy mandou um barco a terra. Charles subiu a
bordo muito bem equipado para enfrentar o capitão em um de seus humores
difíceis, pois levava a informação de que FitzRoy finalmente havia sido promo-
vido. Mas o prazer da notícia foi diminuído pelo fracasso em obter dos supe-
riores qualquer recompensa para Stokes e Wickham por sua contínua aplicação.

A base de uma das árvores fossilizadas tal como é vista
atualmente no alto do passo Uspallata


