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ENUMERAÇÃO

SUBSTANCIAS BRAZLLEIRAS,

QUE

PODEM PROMOVER A CATARZE.

Huma descrípção das substancias indígenas em-
pregadas vulgarmente como purgantes : tal he a ques-

tão proposta pela Imperial Academja de Medicina do

Rio de Janeiro , a que por este Escripto se deseja sa-

tisfazer.

rselle se propõem a tratar , não so das substancias

empregadas vulgarmente como purgantes; como tam-

bém das substancias indígenas, que se podem empre-

gar ; de alguns vegetaes exóticos ,
que se podem na-

turalizar noBrazil; e de outras substancias, as quaes,

não sendo propriamente purgantes, e outras, que,
não o sendo de todo, tem applicação com aquellas

,

augmentando , diminuindo sua acção, ou corrigindo

alguns inconvenientes, que tem as vezes a applicação

de huma droga simples.

Esta ampliação parece ser contida implicitamente

na questão , visto que, se ella for passavelmente de-

sempenhada , tende a coroar o máximo fim da Aca-
demia, isto he, o bem da humanidade soffredora , o

interesse da Matéria Medica Brazileira.

O Brazil, disputando ao Mundo a primazia em
riquezas naturaes , menos poderia ceder em objectos

de Matéria Medica: e, na parte cathartica
,
que nos

oceupa, posto que a máxima tsteja ainda desconhecida,

e apenas entrevista, pode orgulhosamente, e deve de-

clarar-se independente. Este solo possuc em seu seio
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i três Reinos da iNati

»s porque os Mediei

NO REINO MINERAL.

l.° Mercúrio ( Hydrargyrum ) e por consequência
todas as suas preparações, cujos ingredientes também
o Brazil produz.

2.° Antimonio ( Antimonium ) e por consequência
©Tártaro emético, o Qnintilio , conhecido de quasi
todo o Povo, que tira delle muilo proveito, segundo
as indicações do Curvo em todas as febres— Vinho
emético— Enxofre dourado de Antimonio — &c &e.

3.» Enxofre ( sulphnr ) e assim — Flores de enxo-
fre— Leite — que são preferíveis como laxantes em
affeeções hemorrhoidaes

, e cm moléstias d- pelo, af
de outros usos.

4.» Saes. O Nitro deve ter lugar nesta classe
, seja

como ingrediente da agua forte para se haver os saes

,

e oxides de Mercúrio, seja para detonar o Antimonio,
e outras substancias, ou para misturar com os pur-
gantes como correctivo. Elle he abundantíssimo nali-

do Braaií

ÍnduStría ° P°de havcr em Tralqner parte

OSulphato deJNJagncsia se encontra cristalizadoem muitas partes da Frov meia de Maiio-Grosso, Govaz
,e sobre tudo^ em Minas Geraes, onde as Lapas deNi-

estâocaSs^MÍto

OSulpharo de Soda se encontra com as aguas sa-
a» de perto do Rio Meia l'tmv em Gova? m« S,
^oiíioAragu,,. , Pllltl .;, ',

; ) \:r";:
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faguay, e muitos outros lugares da Província de Mat-
to-Grosso.

Muitas aguas thermaes , e férreas são cathartieas.
Poder-se-hia ainda usar do Sal Marino; e da Agua
do Mar como calharticos.

O Sal commum ( Muriato de soda ) he Ião abun-
dante pelas terras centracs do Brazil que he incom-

i gra*

prehensivel a razão porque nella

o preço do que vem do Mar.
Todo o. de que temos noticia uc ,

des deposita em lagoas, e combinado com as terras
vilnolicas por muito grande espaço a roda destas, onde
bo tempo jsecco cristaliza â superfície da agua, da terra,
e do capim , combinado quasi sempre com soda , e
outros saes , de que bum dia se ha de tirar utilidade.

Desta maneira existe nos lagos, que vertem para
o Kio de S. Francisco, onde ja se tira algum pro-
veito para os Mineiros e Babianos. Nesta mesma cor-
dilheira á duzentas legoas estão os depósitos de Sal
dos lagos do Araguaya em Goyaz. A mais sessenta le-

goas a Oeste na Província dê Matto-Grosso existe o

gado de Sal.
"^

No declive, que pende para o Sul vè-se
, que as

Salinas do Chiquistos entráo pelo Brasil por cem le-
goas proximamente com igual caracter até os alagadi-
ços do Paraguay; em toda esta extensão o sal he co-
nhecido dos Moradores, que tirão delle pequeno pro-
veito para suas pessoas; porem muito para o gado,
o qual he mui bem nutrido pelo sal

,
que elle mes-

mo se procura nos que chamamos baireiros.

O Sal commum
,
quando não pudesse ser enume-

rado aqui como calharlieo , por não estar em uso vul-

ui uju mui i.uiiuecuio 5 mas no oeriao nao ne
ipplrcaçâo da Salmoura, e he observado o ef-

i questão.

3 acido sulphurico he ingrediente da agua Ibr-

jr meio desta he que se obtém os saes de Mer-
;c. k, devemos lembrar que nenhuma neces-
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sidade temos de Óleo d> vitriol estrangeiro, teudo

Enxofre, e Nitro para fa2er pelo methodo In glcz
-,
mas

em alguns lugares do Brazil pode-se preferir o antigo

methodo de destilar sulpliato de ferro
,

pois deve-se

achar em mais partes minas de ferro vitriolico pelo

em Cuyabá , onde cristaliza o sulphato de ferro em
muita abundância, de modo que com a mais trivial

fazer cristalizar
,

pode-se obter até vinte por cento de

se pode ter aMagnesia. Varias

podem preparar da argilla. As cí

NO REINO VEGETAL,

o o Reino vegetal pelo lad<

a o grão de energia, que se dev
r a cada agente, visto que qualquer resulta

ia acção, e da resistência; da acção, e da
i

da acção , e dos differentes grãos de mossa
,

dizer
,
que esta acção produz por mil circ

is nos diversos indivíduos; e, para se dar
dependendo ainda mais da alteração

, que
neras variedades pode o agente sollYer ank

.

LET
cren

nos he dado achar o que a Natureza 31

s que he forçoso estabelecer alguma 01

ordem da actividade ja he interrompid,
que temos adoptado tios Reinos da Nati



e visto que algumas Fan:!!:;-- vc
o
r-iv:< abunda mais

de Indivíduos com proprirdades calharticas ; e alguns

vegetaesha, que possuem estas propriedades em varias

de suas partes, tomaremos em primeiro lugar as Fa-

mílias, em que se encontrão maior força em maior

numero de Indivíduos , e em mais partes de cada In-

dividuo, descendo assim até onde nos for possível,

sem sacrificar ao systema ;
e em fim destacadamente

rue facilmente não puderem seguir

violento

,

rigoso dos purgantes , cujos efíeitos não se podem des-

truir por q . s: examinada, desço-

brem-se todos os dias novos agentes : he nesta Famí-
lia que está na Azia o Crotom tiglium ; e, na des-

cida da Cordilheira dos Andes a Euphorbia guachaca:

não he muito espetar encontrar esta no Brazil , e trans-

plantar aquella que deve, participando da doçura do

Paiz, perder sua aspereza, e tornar-se praticável o seu

5.° Caxim Sapium ? Ilavbor proíera : ramis ere-

cto patentibus\ fotiis obovatis elongatis basi atenuaús
,

spinose gros .-As sementes purgão
seguramente na doze de duas ou três, em casos de hy-

6.° Pinhão-paraguay , Pinhão de Purga, IMun-

duthy-gnaco. Jatropha curcas L. He conhecido do Po-

vo , e enunciado por Pizon 5 três até nove sementes

he a doze , de que usão , vulgarmente assadas , o que
produz dejecções, e vómitos. Conhecemos hum Paro-

cho, que conservava sempre grandes porções de se-

mentes intimamente misturadas com assucar 5 e appli-

cava ^a seus Freguezes indistinctamente com o nome
de Maná , attestando seus effeitos , conservando a pre-

paração em segredo. Quanto ao mais os effeitos do Pi-



temente do Óleo na doze de hum eseropulo a huma

7." Coral. Jatropha maltifida L. Esta planta sup-
pre a antecedente, como affirmáo alguns Práticos ci-

tados por Justiniano em sua These.
8." Andaaçú, Indayuçú , Fructa de Arara , Purpa

de Gentio Anda Gomczii Juss.

A utilidade de sm> sementes como purgantes he
authentica na Europa: duas ou três sementes satisfa-

zem toda a indicação, pisadas simplesmente, ou em
emulsão, como indicava o Doutor Godoy. Usa-se hoje
do Óleo na doze de meio eseropulo, e muito mais sem

9.° Jalapão. Raiz de Lagarto. Raiz de teiú. Ja-
tropha Lacerti Mans. Opifcra Mart. Jchmonmhun
elipticum Pohl. Usa-se da raiz em substancia, ou ex-
tracto aquoso na doze de hum a dous escropulos d'es-
tej e dous escropulos a huma oitava daquella, nas hy-
dropisias, rheumatismo, amenorreas, e envenenameâ-
tos por picadas de cobras.

Mamona. Carrapato jNhanbugnaçu. Figueira do
inferno Rccirms conunuriis L. He trivial o uso do Óleo
d'esta planta, climatisada de tempo iramemorial dá-se
de meia a quatro onças do Óleo ; emulsões, e orehata

alidas como pillulas.

ibem as aves domes-

India
, das Mollucas , ou do Bancoul.

i Forst: mollucana W, Óleo laxante
grão que o Riclno.

Sp? Co-
de Minas pei

substituir o K •

Família, contém nas semenl

. sul)s

Todas as esDecies não so deste género,

tes; e alguns dra 5 ti< >s , e vomitivos
; o que impôs:

bilila de lançar-se mão indistintamente de suas s
mentes

,
e Óleos •, mas os práticos não devem perd

occasião de observar em periuenas dozes , segundo



e das sementes , visto que quando produzi
tos mais violentos do que se esperava

, o ;

) correctivo , com que se pode minorar algu

como do rícino as sementes do Crolon tili

conhecido pelo nome de Urucurana , e outro Croton
conhecido em S. Paulo pelo nome de Capiching ui :

por quanto
_
destes temos alguma experiência de que

nfusão alcoólica de huma por-
ode orçar em Ires onças secca para hum
: pode orçar em seis libras de aguardente

,

alguns dias
; e toma-se como quatro on-

«guidos nasiphilis, rheumatismos, got-

Igual propriedade se devem achar em muitas raízes
género

,
bem como em mais partes , não so do
da Família, que pode dai

Género Euphorbia podemos apenas affir-

o offeito ligeiromente calhartico da Herva
Sete sangrias. Euphorbia linearis Relz.

simento das raizes nas febres inflamato-
e muito saturado, obra catbarttcamehte.

Leiteira. Luzetro. Leitariga. Lu:

com a descripção de
de Oeste de Minas

campos da

o puaia, applicada na mesma
de preparar previamente a raiz



logo que se arranca , fazendo-as soffrer huma pequem
fervura, depois da qual se faz seccar para o uso.

Gen Euphorbia L.
Monoccia androgynia L. in Spreng.
Famill. Trlccocae id.

Sp. emética

CARACTER DIFFERENTIALIS.

E svffructecosa: caule tereti floriòus terminai*
ous

5 Jóias opositis suòsessiliòus , incanis.

Tem o envoltório em for- Involucrum aodrogy-
decopo, em que se con~ num urceolatum , liníbo— ores de ambos os albo patentissimo quin-

spxos. Este en
limbo branco, partido em cin~ lobis

, quarúm basi Ma
co partes cada huma de três dula viridis oblong
lóbulos, honsontalmente dis- médio superne longil
postas

, imitando corolla : na dinali sulco único nec
base de cada lacinia do limbo rifera sislit.

está huma glândula verde, de
figura oblonga , com huma
fenda longitudinal

, consti-
tuindo talvez nectarios.

Sahem do fundo do envol- Staraina quinnue
tono cinco estamea, que sus- fundo urceoli cum a
tem antheras de duas logeas , theris bilocularibus . <
os quaes excedem o limbo. sertis.

mesmo en- Gérmen pedicelatum
se hum pc- cenuale, ovatum, rubro
sa base, da coloratum ad limbum re-

esiames, susten- elinatum. Pedicehu sta-
germe, que se minibus cequalis basi an-—-"- jvmeolirabo, e hc gustior.

ovado
, corado de carmezim.

Sobre este germe esíào três Styti três, subrevolu-
taeies revirados para fora, ti, ápice bifidi , lacinii*

oltorio levant

diculo estreito

tando
;



fendidos na extremidade , cu- filiformibus divergenti-
jas lacinias filiformes tem as bus.

pontas separadas. O fruclo Capsula triiocularis

,

he capsula de três coccas

,

loculis monosperrais
j se-

coutendo cada huma huma so mina ovata.
semente de figura ovada. He SuftYutcx. Rndix pe-
hum Subarbusto com a raiz dalis Uneis duobus pro-
do comprimento de hum pé; xime grossa, oblique ter-
e duas linhas, ou pouco mais ram penetraus , cortice
de grossura, que entra pela rufa , crassa

, (sicca) ri-
terra obliquamente; emires- mis transversalibus anu-
ca he ruiva; depois de secca lata.

he toda gretada marcando
anéis. O caule tem perto de Caulissex-uncialis ere-
hum palmo de alto; levan- ctus , tenuis, subnodo-
ta-se hum, ou mais da mes- sus, rubro subcoloratus,
ma raiz, direito, fino, meio nudus.
nodoso

, avermelhado por al-
gumas partes, liso.

As folhas (que são oppos- Folia opposita subses-
tas

, e quasi rentes) tem mais silia , elongata , acuta
,

de compridas, são agudas, subcordata, hispide ca-
na base tirando para cordi- no-tomentosa.
formes, cotanilhosas, eriçadas,
quasi braucas. As flores estão Flores terminales in
pelas pontas huma , ou raras pedunculis sub-unifloris
vezes mui poucas em cada Florebat Júlio,
pedúnculo. Estava cora flo-
res em Julho.

COXVOLVULACEAS.

U género , que da nome a esta Família he tão
nco em espécies úteis, como as espécies» são com-
postas de muitos iudividuos ; com flores

,
que

, por sua
figura, e brilhantíssimo de suas cores, fazem-se notar
pelo homem mais distraindo. O Brazil possue a maio-
ria das espécies em commurn com a zona, de que
he parte; todas as outras se prestarião a fa/:er-lhes

companhia se huma mão humana o tentasse : o Tur-
bith

, a Escamonea , a Jalapa a muito que nos devião



Turbith he indígena-, e que as espécies abaixo des-
cnptas, ou citadas,' plenamente satisfazem as indica-
ções das outras em quanto se não acha , ou trans-

Em todas as Matérias Medicas: e Pharmacopeas
,

que nos tem chegado á mão , temos encontrado Con-
volutus turpetam como nome earaclen>tieo do Turbith;
nos droguistas porém temos encontrado varias raízes
com este nome

5 e ultimamente as rai/^s de huma das
cucurbilaçeas conhecidas por Tavitiã.

17. A planta abaixo de-mnta coincide com a
.ipta porSprengol emiV 113, dal

e ESova Hollanda
, a qual he

Convohulus fotiis cordatis subangi
mucronatis pubescentibus

,
pediuicu

bus laciniis calycis extcnonbus
Tolice cequanlibus

, caule quadriaíal

DESCRIPÇAÕ.

Turpetu

Três linhas abaixo da ex- Calyx persistens, tubo

hera duas bracteas oppostas
,

corollre aequans, inflatus

coriaceus, hasi incras<a-
tus, ápice membranaceus,

lugar para a extremidade vai

engrossando cada vez mais
mveo punctatus, quin-
q"e partitus, laciniis ova-

com quatro
, ou cinco faces

, tis
, tribus exterioribus

as vezes aladas : aqui se eleva squamatís rufeseontihus ;

calis até tocar limbo da duohus interíoribus bte-
corolla

, qual sobrevive a vioribus
, candidis, supra

peduuculum propc api-
tem bibracteatum , bra-Wn

tóL
(2Lri^Í eteis

, oppo-dtis , lanceo-

latis, unduhtis, sessili-

(*) Se por acaso alguma capsula cahe sem calis , mie !>e rara.



clusa basi ad médium sin-

postice subcurvata tubo
adpressa

,
paulo supra in-

UUlUh mei ° curvos , em roda crassata, hispida, demum.
essa extensão pregados ao tu- libera , semiteretia subu-
bo- logo acima tem certa gros- lata.

sura eriçada de pellos ; e dahi
para a extremidade são meio
roliços, assovelados.

Asantberas são furcadas na Anther» versatiles, si-

base
,
por onde estão oseilan- gitata; , spiraliter tortaa

,

tes nos estames , são torcidas biloculares , loculis dê-
em espiral, de duas logeas

,
hisccntibus , revolutivis.

que se abrem revirando-sc pa-

Iatum, obsoletebilobu

do gretado.

O pollem be de partículas ToUeu globosum , s

redondas com protuberâncias, brum.
Todas as partes eenitaes são Genitália alba.
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jio de figura ovada, que está obsolete quinque lobatus.

dentro de huma tassa com a

margem recortada em cinco

lóbulos rasos.

fructo he huma capsula Capsula pyxidioides :

córnea mui delgada adheren- operculo lutescente ma-
te dentro de huma Urna , cujo gno crasso, nitido, obsole-
operculo heamarellado

,
gros- te quadrilobato, mucrona-

quatro prominencias rasas, e caduco: amphora subnul-
com o rudimento do estilete.

Este operculo , separando-

capsula coalha).

se transversalmente da parte

inferior (que he huma mem-
brana delgadíssima insepará-
vel da capsula) murcha revi-

cahe, mostrando então a caixa Testa superstes mem-
transparente

, de dous locula- branacea, tenuis, diá-

fana , non dehiscens, bi-
huma a quatro sementes en- locularis , unum adqua-

tuor semina vix arillata
voltas em huma substancia al-

buminosa mui delgada
, que

se desfaz depois de secca.

Estas sementes ficão sempre
encerradas na sua capsula até
que

, depois de seis mezes, ca-
hetodo oapparelho quebran-
do-se pelo lugar, em que es-
tão as bracteas abaixo do calis.

cura conforme o numero con-

Semina subtriangula-

tido em huma capsula : em
regra Scão ovadas

, e de al-

gum modo triangulares , con-

verdes
, dobradas ao lado da

radicula oblonga
, e perceptí-

vel a simples vista.

As cotilédones
, desenvol-



oppostas divididas em dous

lóbulos largos , e na base mui
estreitas , cordi formes.

He huma planta durável

,

que tem a raiz tuberosa de

hum pé proximamente de com-
prida, e figura oblonga apio-

nada, dividida em baixo em
dois galhos com mui poucas

radiculas.

O caule he herbáceo
,
qua-

drangular, ângulos termina-

dos em membrana ondeada de

meio angulosas

formando angu!

treita , e romba , com peque-

no apiculo •, são inteirissimas .

quintuplinerves , nervosas,

venosas , estáveis , molles ao

vindes pucatae dem t

primordialia, opposit;

loloba, basi angustissi

Caulis herbaceus , vo-

lubilis dexlrorsus
,

qua-
drangulalus, ruforubens,

: -rÁ\

faTeTnl

sbranquiçada

tibus undula-
lis.

Folia subquadri-pollw
caria , ovala subangula--

ta, basi subhastata , ápi-

ce aliquando elongata
,

obturiuscula , mucronu-

vovd quiiUuplinervía, ve-

nosa, molia sempervirc ti-

tia, superne atroUetevi-

cenlia : petiolo perpen-

tas, que bordão esta face.

Os Pedúnculos são de três

a quatro pollegadas , são qua-

drangulares, de ângulos mcm-

Pclioli bipollicí

culati » membrana
colorata marginal
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branosos , como o caule, axil- tri-quadripoUicarn, qua-

lares ; e dão huma só flor. drialati , axillares.

As flores terão duas polle- Flores sub bipollica-

e huma de comprimento de

Tinha flores e fruetos em Floretat et fruetos ha-

Ábril de 1830. bebat Aprili.

A circunstancia de huma Urna , de hum Oper-
culo

,
que murcha •, que cahindo , não solta as se-

mentes ; huma capsula, que senão abre, com a an-

fractuosidade das autheras , com o modo de de disse-

minarem-se as sementes-, tudo fez-nos tomar esta planta

por hum género differenle do Couvolvulus ; e, em
i a parte que mais se faz notável ao ob-

servador lhe damos o nome genérico de Opcvculina ;

Este precioso vegetal foi achado cultivado em hum
sitio dos Batataes na Província de S. Paulo com o

nome de Jalapa : foi depois achado na Província de
Goyaz com o nome de purga de Amaro Leite : achou-se
a que vai descripta nas mar- us ti , Flio Cuyubá , igno-
rada. O seu uso he assaz conhecido.

A esta espécie referimos a Batata de purga (Con-
volvulus operculatus) de Gomes , e olpú ou batata pur-
gante

,
que vem em N.« 6 no Patriota de Junho de

1814 descripta por Godoy com o nome de Convot-
vulus. Spec HecJerac varietas ? Foliis cordatis , acu-
nunalis

, subtriololi.^juc : corol : inclnnsis
,
pedunculis,

cútis. Òbscrv. Caljx, 5 phyllus / inflatus , colora-

culo carnoso tecla. I \ ipomcece

,

coetera convoWi . ,£» seu Mc
choacan.

Duvidamos que seja esta espécie o Mechoacanha

,

como entende oAuthor da descri peão acima, porque
adescrip, iodoMarc-, . - dã a- I Ih - utipir^itur

,
(diz)



pudermos obter.

18. Salsa da praia: Batata:
" 274. brasilic,

russ. Ipomoea maiitima Bi

19. Com o nome de JaUpa ha nos Campo, <U
Provmca de S. Paulo huma espécie, que, por não
acharmos descripeão que lhe corresponda, acama-
mos Convolvulus paulistanas. Seu caracter dillVrri,
ciai seria C. Fruticosus

, hirsutas; radicc tub<:„sa-
cálice obovato; pedunculis brcvibus unf/loris f,,liis
subsessilibus oblongo-lanccolatis sericcis. Arai/' In- de
seis pregadas de comprida, e huma de diâmetro
oblonga igual por dous terços, depois fuzifonm: de
cor parda amarellada por fora, e branca por dentro -

a planta cresce até três palmos com as folhas de ge-
mio de compridas, e dous ou três dedos de larra3todas cobertas de pellos rijos brancos. As flores <ãu" roI
xas e tem toda a semelhança de flor d,, kitatas (.. ,-,.. c
como a Jalapa.

20. Jalapinha he outra espécie, a que chamamos
Convolvulus p !J s C. .uffmcticozusl
rosa pêndula ; c^yce ,c<#,m "

ífafo-oi/o/z£ts acutíusculis
, £j

petiolo subcequanlibus; foi

A raiz principal terá duas pollegadas, de Ga
oval fuziforme, enrugada, colo comprido cheio de
bras

,
de que estão pendentes outras tuberas oblon

de diversos tamanhos desde duas linhas até duas
,

legadas. A planta toda será de dous palmos, com
res grandes como as de batatas. Usa-se como lala

Pela latitude de quinze grãos, dous mil e rj



para o Rio das Mortes , em campos hum pouco cer-

rados, ferrugineo-arenosos , mais abundanl.es pelas ba-

cias, acbou-sc as três espécies calharia: is, abaixo men-

lanceolatiS) obtusiusculis , uibsessilíibus , supciiuribu*
minoiibus

\
pedunculis brevibus

, uni-qiiin !ja--j!vris ;

calicibus oboyatis acutis, laciniis nxteriuiibus / oí/j ;

floribus puniceo purpureis.

Raiz fuziforme carnosa de hum palmo-, caule di-

reito, os maiores de dez palmos, todo coberto de pel-

los brancos (bem como as folhas pedúnculos até as

lacinias externas do Calis ) duas ordens de Folhas al-

ternas fazem a figura de folhas encruzadas : as flores

estão com abundância do meio para a ponta , e são
do mais lindo earmezim.

22. Convolvuír.s poljrhizos. C. friilicosus , ere-
ctas

, seríceus : radica tuberosa pêndula foliis obo-

<

Levauta-se hum grupo de, mais ou menos, seis
varinhas de quatro a s eis palmos de altura-, mui pro-
ximamt-nto a super fu-ie da terra espalhão-sc divergin-
do, muitas raizes, das quaes pendem para o centro

redondas de duas a qualrTpSL
as flores estão pelas pontas em abuud meia 5 são de

,
23

- ^ - C hun,ifa,us: f.,liis

pedalis novempeutitis pubescendbus b,a

[
tudes, simul et < ilycn ubtegentibus

,

-dyces a, dcctnnlibus, pedan-

• cem aut uiginta et um . .

limbo Vlrd (

íxtrcmid

«s grosso para a extremidade , de perto de

Na extremidade de hum pedúnculo



( 13 )

pollegadas de comprido, sabem duas braetcas foliace

de duas pollegadas, e mais de comprimento, e pou

menos de largura na extremidade, estreitando para

base, concavas, aquilhadas , cobrindo perfeitamente

dos os pedúnculos parciaes • neste mesmo lugar se <

vide o pedúnculo em três pedicelos parciaes, posi

quaes o do meio he sempre uni floro estéril; os d

tros, sempre pel<

celos cobertos corn seu pai
lZ

l

;,cs,o, cada três pedi-

bracteas , cada cálix la-

teral coberto con i seu Dai de bracteas; todas provi-

tas
i e as de fora';H bran eo as que ficao cober-

> geral, três, sele, quinze,

e trinta e huma i mais de duas a hum

emP
cálix lie

'

estreitando para a base até

o nascimento da:5 lacinias ;
à\abi com peque n í ;;ro—

sura , as lacinias ias

,

com huma pollej
J

i-l-i, e
,

brindo inteiramei \ n"eude\K?cada huma

de outras duas 1

- Acorolla be roxo purpurt:a por dentro, e 'manca

por fora com pellos crespos e ipalbiulos: tem o hmí >

de três pollegada : ,
...

tas , deixando ra

cinco lóbulos fli

que dá ao todo aspecto de bum penla-

gono regular : o tubo be de t res pollegadas de com-

a de dian :

''!,lh"

l

'nH--' de

cendo quatro lin lias aeim; l da base do tubo ; são ro-

liços, estreitando para a ponta e na base crassos co-

#,,!« n^ilnnlts . tem
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duas logeas, que, abrindo-se , suas margens se virão
para dentro; pollen redondo escabroso. O estilete,

apenas mais comprido que os estames , Ite mais fino

que estes, também assovelado , com o estigma peque-
no, redondo, marcado em dous lóbulos, todo grela-
do e aveludado. O ovário be piramidal dentro de

As capsulas são oblongas quadrangulares, sendo
hum rombo o plano de sua seccào transversa 5 tem
duas logeas formadas por bum dissepimento pela dia-
gonal mais comprida; pode-se abrir cm duas válvulas
pela diagonal menor

5 mas cilas cubem fechadas, dei-
xando os cálices, depois de estes terem- nas retido ao
menos por três mezes. As sementes estão huma em
cada logea, e são triangulares, elougadas de modo
que as duas faze

planta que :

ngura da capsu

Raiz até de três palmos nY
dcdiamrtro, diwdida enulu,-, ou trr-s pai

!

.

5
be de cor pardo escura por fora com

são de dous lóbulos :

mgeras, com pellos ruivos
rando para a de verde te , n
ciolos roliços pouco menon

Propomos esta planta
supprir a Escamooea ( deve-
tracto das folhas ) o uso d

breviortbus
; tubo cor,

(

.Q
P

Cresce pelo, matos em greles cipos.
Lsa"-

I Lavas da rã» mie
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os de comprimento
, e perlo de

quebremi:
de observar toii

c pars n=!°i

Ivul.l-

que tenhão a ?t is a visivelmente leito,:, pui s que
contém mai S ou nsc nos jalapina. I), ite mo,l- i não
muito achai

15. Bonina : Marav ilha: Helhs M# abUis
a. He a jal»pa i 1- ,iuc se iKiva antes'

d

o Convol-
jalapa, e d

;-/

se foi dci.xan

aior doze:

esin

assim algum
a da belle di

Fazene

inda ,m!"
immcrcio cc nome de resino : da b: &:/<//<! , tao

A acrimoni;l das substancias tiradas desta fan

faz repugnar o seu emprego-, mas avista das obse

ções publicadas em Rosier de que a acrimo, e ?

tacão , a qual se perde pela dem
ção, cuja obscr vação se comprova pela practica

vas, mangaritos , &.C., para ouso culinário, cone

mos que deve t

vezes meio torradas ( se forem muito recentes ) e ai

enriquecer a ma
26. Jararac

27. Pé de ibe/erro Taníe uhorom ? (b) Anim
cutatum. L. Esl

"r:uropa

CS,,CUeS ^ "
^

28. Arringaiva? Caladium-arboresceus Spr.

29. Guaiml:).' Cafadiuni lacerum Spr.

30. Guaim h<; CaLidium nridulinum. C ai£o

cens
i cfl«/e rod7e„-, </,„,, ^o*,; >/,7< /,,</

muhUobath , foi'•/\ ohtusis ; 5Cí7/>/> prndiduui. A i

de lodos he de cinco a vinte ~C cinco grãos da
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de h yd ro tora

A proprícclkide (Mtliartica desta família e viste co-
mó na antecedente ria n;;oa u': ve;-o taci o , e tm hum i

ia prr

ben< :íh a lie }ji .vi:il l,i'

J

, rxleí-i
car i °i he o q< te coi í firma a c

-.'
,:

'

íiri a qm;
Di i a FLnnhi; ! ///. •«7!. de

9

sr.-ca

jiiji^t 1 i-!

c U ja

V

pa-
rktade

peei conhecid as da . família, que, se tido h ívida ao
pri: -curro avlimi a, d,j

peli >das mais cinca;

Ker

31 . Lirio roxo Marca r, *«/> Morea spicata

H!. Tluiba rbo dla horta : ííareri ssô. /l/orea. Espe-
la nla o5í.. . BerimuHMm;

hamos c' í^« ,'": ( 1';-' ;m huma
flor an arelh hemisp irea li. d .'•de

33. Tykyrá. Lirio ama.ello do campo. 3/orefl.
34. Lirio roxo do Campo. Marca.
Estas duas c pecies são onlii mias nos campos de

Goya/., Minas, e Malto-Gro^o. Tem folhas plieadas.
35. Lirio sarmilhado. Morca. Flores de duas pol-

iciadas de diâmetro: da debuxo dos mattos frondosos.
36. Lirio \mam'o '.:

a? Flores bran-
is de duas poli ;,»'- de dia.n,t,o([I, l outro do r

oies q apo).
37. Kuibai bo do campo : Vareta

-

Batatinha: Ba-

an£-seVX
.. dfoi

, de

//«. \uo
o cinco

{

tem folhas • l

v-

xtremidade eslã o ordiiaariamei
, oud.:as !U:

>do oito raízes pira
S?" p

.

ir;;ante.



mostrou no Curumbá com scapo ramoso aneipile , de
hum palmo, geniculado , folhas eusiformcs vaginan-
tes : tinha dous pcdunrulos termiuaes.

39. Ruibarbo do charco : Piretro ? Feriaria pur-

40. Ferrari. i cathurtica Marí. Estas duas espécies

nascem pelos lufares encharcados d- 1 Minas, e S. Paulo.

mas temos todo o lugar de suppor que aquelle Sábio

descreveo á vista de algum exemplar confundido pela

las,

Caracter rvfomu%tus. Corolla infundib.Mfonnis,
iis obo

bus ab -

fouce inserta onjursita j antherce apicejida bi-

pitato-peltata •r/J,
>us trifidus: $tié
:tus foliculorus;

n

place

C

nta

basilaris. (c)

41. Mari rico Bai S is ii > vi c !>. it im bermudiana

GcTjrtner ?

Fácil ser; j a h •s germânica. Todas

espécies usáo- >c as i-i izes tij! i
.. n pisadas. e mistu-

ia fria ( em cly iteres nas febres

ças o JN.° 30 ) como'
como alterantes

de affeccões dle 'polle.

Lirio ,u.vo :> .^3t; 1 usa-sc quaodo se carece

purgar nas ii ttermitte ições com

quina, e lim;io, que ohs.io

nar o seu efleito

bas
,

posto qn;c sem pie se faz acompanhar por algum



42 Cainca: Cruzeiriníia : Caninana : Raiz preta:
Puaia Cluococca racemosaL. O Patriota, depois de no
N.° 3.° ter descripto a Raiz preta , e afiançado {me teste)
seu efleito na hydropesia, no N.° 4.° diz da ear :

(que não tinha advertido ser a mesma
) que he

drástico, urinaria, tem curado assiste,
dose em cozimento de quatro a seis Oiutuu
até huma oitava; extracto a<]uoso hum, a dous es-
cropulos; porém irrita mais. He desta espécie que H.
Langsdorff applicava quasi imlistim-tameuíe em quanto
esteve no Brazil

5 e fazia copiosas rcuu-^as para a Eu-
ropa, ultimamente em extracto.

Achamos extraordinário que se aconselhe maior
dose do extracto do que da raiz , de que se faz o mes-
mo extracto: pelo menos carecia combinar com mais
1,11 "" '^ T-- "o t.-nhàn ft-if.J tq.uulu-õos com o ex-
tracto. Algumas observações que temos a este respeito
tem correspondido

1 indi ição do Patriota.

algumas Pretas vimos, que abortai Lo d ;

effe.to deta espécie
, que he muito abundante pelos

cerrados de S. Paulo para o Norte em todo o Brazil.
He subarbustiva, de tfous ou Ires pés de altura.

.
43. Opócruz(em S.Paulo) Fedorenta: Dambre :

Cresce nos muitos até seis ou mais pés de altura en-
costando-se as outras plantas.

He purgante muito seguro contra as mordeduras
de cascavel, e outras cobras, e appiica-se no rheuma-
11

VV
;

'-V -
n - U ; '~- '•- ll .;'-'!--

:
.v;;ula-se aos pu-

f aguçar
115 ^ ^^ ***** ^^ de a5oarde »'e 'e assear para tomar as chu aras duas vezes por dia.

44. Cluncocca dcnsijoliu Mart. cresce em moitas
ue muitos indivíduos pelos campos.



46. Puaia
47. Puaia . nacoce Jerrugu

Spenna-
W. Bichardia pilosa R. eP.

49. Puaia Psychotria emética Spreng. he a mais
ordinária pelos matos.

59. Puaia Manettia cordefolia Mart.
51. M imos a hu-

ma espécie, que lie ordinária pelos campos cerrados
<la Província de S. Paulo M. volubilis : tubo corolce

ventiicoiiusculo ; ant 1
: -;Í3 inclusis; folii< cnalibus ápice

elongath, acutiusculis : caule vúlosiusculoi peduncu-
lis Zifloris.

Tem o limbo breve amarello , e o tubo gresso,
encarnado do comprimento de quatro linhas.

He tido pelos habitantes como puaia.

52. Cangam!).! • Jerataea •, Manacá: Mercúrio ve-
getal Franciscea uni/lora Hil? Usa-se da raiz na dose
de seis a dezoito grãos.

53. Geuipapo Genipa americana Tourn. Des-
courtilz citado porMerat aflàrma ser purgante a casca

da raiz. Esta casca , como toda a planta he adstrin-

gente j temos noticia de alguns indivíduos do género

Gardénia (que he mui próximo do Genipa) os quaés,

tendo sabor adstringente, tem eiTeito purgativo: pelo

que concordamos no effeito nâo so dogenipapo, como

tar a exemplo do effeito que se observa na quina

quando excede a dose.

Igualmente temos de obter muitas mais espécies

de puaia nos Géneros Hamelia, e Psjchotria com o

nome de herva de rato ,
que serve para malar os

inha Spreng. Viola ipeca-

nd. Jonidium Vcní.

ico, c único, que se conbe-
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55. Solea Spr. Brevicaulis. Jonidium Mart.
56. Solea Spr.

. Uiticcefolia. Jonidium Mart.
57. Solea Spr. Pimza Jonidium Hil.
58. vSc/ea Spr. Parwi/Iora Viola L.
Todas estas cinco espécies tem o nome de poaia

,

puaya.

Ha ainda huma Noiselia Mart. que he emelica.

effeilo catharlico ainda que a

espécie não seja determinada.

Pyragaia : Anchieta : Anchieta saiu-
taris Hil. Usa-se da rai?. na dose de huma oilaiva em
Tècente. Parece carecer da mesma dose em se<

GONTORTAS.

Presentimds, e entrevemos que este granellè gru-
j>o, que abrange mais de huma família naturaI, virá

hum dia a prim;ir na Matéria Medica Braille»
iromaticas, picantes, antiven enosas

,

iças, drásticas, e deletérias: ;
quasi

^desagradável^
leitosa

, a maior parte de gosl

As Asclepia lente tem acurassa\nca CO-
nhecida com o nome de herva de rato , que mata os
cães precedendo

,
(d) a

Asclepias syriacia da America boreal ja foi em
e emético em forte dose ; qu

sensíveis análogas conhecemos em perto de oitên ta d-jsta

subdivisão :

60. Tihorna : Raivosa (em Minas) Plumcria bi-

color R. e P. Plumeria drástica ? O leite he cathar-
tico, recente na dose de huma colher-, o extracto da
casca purga na dose de oito grãos ; a casca secea e

: também Plumcria
,
que tem pro-

mesmo effeito.

hites grandijlora Mart. He emética no
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63. Echites cucara Mart, Emética como a ante-

Varias plantas deste género, que se apulicão , como
contraveneno todas obrào cathartica, e algumas tam-

- bí. guina do campo: Para tudo Stríchnos pseu-
do-qmna Hil. Dose duas a quatro oitavas em cosi-
menio, segundo dizem os Sertanejos.

CUCUKBITACEAS.

Nesta familia , e suas afllns estão agentes do maior
merecimento, não so pelos seus efíeitos, que são nosso
objecto, como pela particular applicação, que he pró-
pria a sua maioria em casos de malefícios (que são
envenenamentos lentos, e continuados, que hoje estão
em grande auge pelos Africanos, e outros de suas cir-

cunstancias) Hydrotorax, Ascites, qualquer moléstia

certo ponto, Amcnorhea , esterilidade, Epilepsia, e
envenenamentos por picadas de cobras. De alguns destes
casos temos sido testemunha. Da maioria das cucur-
bilaceas servem as sementes , e raízes como vomitivos,
e purgantes ; de muitas tambcra as folhas em bebida
como allcrantes

, e em banhos resolutivos. Suas vir-
tudes são do conhecimento do Povo , em algumas par-

outro género , ou espécie d i m. >m i f.imilia ; e o nome
mais trivial he o de Tayuiá , de que vimos enunciado
haverem sete espécies conhecidas diversas por diversos

Cestanejos, e Fazendeiros ; mas pouco adiantáo a scien-
cia annntios, que não trazem algum caracter distin-

ctivo.

A florescência de todos os Géneros desta Família
ne tão delicada , e carnosa

,
que se confunde quasi

sempre pela deseccação ; o que faz com que algumas
plantas das que temos examinado não concordem com
as descripções, e porque para darmos no prazo o

nosso trabalho não ha tempo de consultar os Sábios

,

damos os Nomes ás que não podemos capitular pelos

livros, que possuímos.



i ' Monoccia sjngenesia L.

>

Fios másculas. Calyx campanulalus denlibu
is: corolla calyci adhcrcns

,
quinque par

™«, /"C£««y oblonS is acuth i

òtanuna t, es connweníia basi corolla: adprevessa , an
therce quinque flexuosce connatce. FlosLmincus. Co

, mox te

\

f

coTolfa^caljct
"

lia. Stylus crassas çxsertàs ; stigma capitatum
bro-muricaturn di<cus hyp^yuus- bacca sicca; se,
duo ovali-oblonga basi calosa longitudb dit ,

pulpa reticulata conmventia. O nome genérico r
rado da estreiteza nue tem a flor FemininaW ai

cobertos, mais abundantes onde domina m
todas tem gavinhas simples

, caule fino sulcad
:. em três lacini-iri

fruet

eSpecies sá0 tirudas da forra» da ra

65 Espelina (em S. Paulo) Tomba (ei
Pc '

:
'

'-7' ''•' espelina P. fruetibus obova
gis subacuminatU^ n

Itaiz ale de cinco palmos de comprira
nando cada vez mais para a
superior proximamente huma

COes"' hlf nUith"^ ^ **"* ^ í""

gitudin

6«. Espelina Perianthol
oblongh obtusis, radice tubc

He vista prm,i„dm..ni,.



até quatro destas lulxaas, que .- prefundáo quasi
perpendicularmente, ohlonjas , c as da ponta maiores:
pelo mais são do caracter da Espclina.

Estas duas espécies são tomadas huma pela outra
' indiffereiítemente debaixo dos mais faunos auspícios
nos casos de envenenamentos de qualquer natureza :

provas irrefi abáveis tínhamos para longa dissertação
se o objecto do presente papel não fosse a qualidade
ca ' !l ;1 ti*

' , j
'! i qu d n >j .. ! mos (bem como por tudo

he huma oitava : mas nós temos visto obrar com meia

libra de agua : pensamos que não ha inconveniente
por excesso na dose. Obrào também enietieamente.

ragia , se chega a dar cuidado, facilmente se atalha

por meio de comida de qualquer her\a oleracea, feita

pelo modo ordinário quasi sempre, com angu.

67. Purga de Carijó (em Cuyabá) Pcrianthopo-
dus Carijó P. fruetibus mi '>u> obí igis sub i-

mulliplicutis lanais.

i) tem a raiz de muitas tuberas segi

cada vez mais comprida : as tubera

um palmo, de figura linear: pelo

iz foi mostrada pelos Judios como
todas as virtudes ; ellas tem hum <

1 calliartiea ; mio vimos eíleito emético

mamenle varias vezes vimos appticai

c ; e usamos sempre que podemos
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qualquer das Ires espec'

purgante.

les com preferencia a qualquer

.BaAMMA £).

Monoecici sjrngcnesia L.

Flores spicati ; mas
ci in eadcm spica ; vti

brevibus. iWascuti/s : c

antherix três biloculai ,,.

quatuor oblonga acutc

quadril cularis , loculis

orolla caljce adunata patcns
a médio tubi-cafj eis inserta :

contuitiv. Firmineus: stigmata
i Jlmbriaia • peponida ovata

,

polispermis •, se/nina maltipli-

68 Aboliu,!. í i! miu rTnuí.i cio quiabo (em Mi-
nas, e S. Paulo) Gonú (em Minas) Wilbrandia hl-

biscoides W. caule genieulato mlcato
,
joliis subsc-

ptem-lobaLis dcnto'1*; radicc dijjusa ramosa, tuberosa
pendida. Raiz de cipó dividida em poucos galhos
mais finos esj 1' los Li,:, ii !,,.-u.t<-

; deites sabem
fibras, que acab.io em tuberos irregulares de seis pol-
legadas de comprimento, e duas, e mais, de diâme-
tro na grossura.

Desta raiz he que se usa no centro de Minas Ge-
raes para supprir o Tomba na mesma dose em pó

,

e cosimento
, por bebida , e cblysteres nos casos de

He hum dos enumerados como Le Roi : não nos
consta porém que appliquem como antídoto o que se
deve ensaiar com a maior probabilidade do bom re-
sultado. Ha huma outra espécie.

o. wammmxk (f).

Monoecia vyngenesia L.

Peduncidi solitarii nutantes uniflori. Fios mas-
adus magnas miniaúa: cu!
formis laciniis longis subulatis revolulis : corolla ca-
Ijce continua

, plicata
, patcns ; stmnina três an-
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Úicrce flexuosce connatcc. Fios fanãneus? Bacca mar-
cesens ovali-rof.unda subtrilocularis sub duodcciír-spcr-

69. CM .,-..:.,. Ta vii i de Abobriífta (em s!
Paulo, sertão da Bahia , e Pernambuco) Dermophjlla
pendalina. D. Caule ijain/ju" sul caio ci/ris irun/ua-
Liter bidivisis

-,
foliis cordatis subtjuhique paititis sca-

tuberosa pendida.
Folhas de cinco lacunas em caule de cinco sulcos

com gavinhas par' : *~

fruclos de figura

.... , de dez ou doze sementes postas

dependurados , e em fim murchão , e se tor-

não amarellos. A raiz consta de tuberas lineares pen-
dentes de fibras que nascem todas de huma excresecn-

Onde se encontra esta planta (que não he muito
abundante) dizem os moradores, que desta casta he
que mais procurão.

EHa he preferida nas moléstias de pelle
5 e he

desta casta que se pretende ter tomado hum escravo

do Senador Vergueiro
,

que lhe fugira para não hir

para o [loíjiUal doi Lázaros, depois de desenganado pela

Gente da Arte, e voltou quando se achou são, depois

de continuo uso de bebida das folhas deste cabacinho.

A dose da raiz he proximamente huma oitava a

infusão da polpa de meio frueto.

e. CAY APO.N IA (g).

Monoccia sjngenesia L.

Flores solitaríL Masculus : calyx campanulatus

basi in nectarium inflatiusculus médio grosse reticu-

latas, ápice laciniis ovali-acutis elongatis, tubo vix

brevioribus , corolla calyce interne adnata
,

patens
,

nbo (vúuantes. Fios jemineus ? Bacca



eyath 9&gurpetpi*i "»>*»a oblonga, irr^n/anVf

^70. Cayaponta diffitsa C. caule amplissime dif-

fuso t ratius septem sulcahs , bus., folus
trilobis (lobo vied

btu.i ca, io-rclicutalts\ radice V isa
, fruetiòus

uttldrispcn.

cipó nulUo grande que cobr e ás , vezes as p-i-íindes ar-

te sulcos, folhas de mais

de palmo co do:

mpndo, e acaba em pon

também muito compridas, < B galhos no principia

por debaixo da

As im bebida ou clvsl

raspada
, e.secca reduzida a pó i

a doze hc r/,;,!:'.

le hum ovo de pomba, e he amarella parda ems
egula para hum purgante forlc em rasos de en
lamento por picada de cobra , e outros em con

71.' Purga de Caiapo (em S.Paulo) : Anna I

Capitão de mato (em Minas): Cayaponia globo.

sub-dec -m.ipermis^ semitiiòus ove ti^iasi bilobis.

He hiim cipó fino com folhas com(> de pepino,
que cobre pequenas arvores de inalo s infei

írueto redenido vermelho de dez s

diííerenra. ovadas esbranquiçadas.
As 'seiagentes desta planta Scão usada* í com {

'

t

VAw\c
vantagem

reívs-
teres destas sementes: meia frueta

r ;:;
,i

i hem
;

i até duas em casos un de envi
mento de

72. Purga de Caiapo Derm •i>tyja eliptic: D.
jrucúbus t

1' p' < is lutt-o a rantiis,

vatiuwufú.
gira- alen,•tala linea alba mar m.

Tem o mesmo habito que a antecedente % e dá
em lugares mais seccos. Os "fruclos são meio comi ri-
dos, c ai:'•^rehos •, as sementes iiio mais miúdas que
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as antecedentes, desiguaes acabando em ponla com a
margem c.trcita mamada ,,.. hu.c li,,!,, [„„/,..

licatócs

eS

"-nl

i

't'

i! '"";' 1
f

:
I" lí

' \
5 d '"-= s V-

peste: _da.se as sementes de seis íVuctas com milho
aos bois, e cavallos , o que lhes produz copú>.s de-
jecções.

r

r ,/'?' ,?
ucha dc Pa«l^a: Purga de João Paes:

/-^V:.' Momordica opereulata L. Esta planta. qi| t!

(além de outras d, Sb mciham is) diliero da /.«/fo por
ter as anlheras coadunadas

, e da 3/omurdica peio
lructo oblongo opereulado (quando a J/o/ -r^/Va tem
capsula, que se abre com violência por I.um lado) vi.á
a lazer hum jy.-neio a p ai te. Lsa-se da infusão da polpa
do frueto recente (o que be em commum com as da
família) em frio, como se vê no Patriota, ou em agoa
quente, o que abrevia a operação sem p :

resultado. Toma-se a, colhes até la/ cr obra: as se-
mentes tem a mesma propriedade que as anteeedenfs
em pouco menor grão.

. Lrfa? Momordú

a Buclia de Paute

75. Cereja de Turga. Md
-He purgante como a Laj apoma

Cucurbita lagenaria L. lia muitas variedades deste ge-

clvsfores pelas Cumdeiras nas uhstruccõci , e cores pá-
lidas : he drástico forte: ia vimos fallecer hum certo

Cirurgião Santa Anua cm Sorocaba por huma hen.or-

abuso na dose

, e dejecções pelo equivoco de £
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alguns grelos de cabaço com os do abobra em hum

Esta espécie tem a maior propensão para dar va-

riedades : a qualidade amargosa vai-se perdendo quanto

maior hc o fructo , ate ser abobra dagoa adocicada 5

ou antes pela degeneração desta he que se engendra
elaterina que parece ser o principio activo em toda a.

família: os cabaços, que temos observado, e tentado

os clysteres na dose de duas oitavas de polpa recente,

são ovados verticalmente, ^de seis pollogadas proxima-

mente de diâmetro.

?&:Abobrinba : Brionia cordatifolia Godoy (no Patriota com
a Nota de Marcgr ) A que temos presente coincide com
a breve descripção de Godoy somente da folha: como
neste momento não ha Piores forçoso lie estarmos pelo

género ; acerescentamos no entanto que o da Provín-
cia de S. Paulo tem o cipó com sete sulcos j as gavi-
nhas partidas até o meio em treo , e as vc/es quatro
parles: as folhas tem huma decurrencia estreita até o

meio do peciolo : são velutinas ásperas , eordato-sep-

fruetos em cachos, oblongos de quatro ou seis linhas

Desta pequena observação se conclue que não tem
lugar a suppozição do Merat e de Lons citados por Jus-
tiniano ,• de que o Tayuia he a Monu fica pi n>!.<

de IMart.

As raízes desta planta
,
que são muito abundantes

,

decipó com poucos galhos espalhados, são de anti-
quíssimo u-o como purg nto, cujo efícito , se excede
a expectação os sertanejos atalhão com caldo de can-
giea ( e por consequência nós o taremos com qualquer
rrmedagem) são igualmente estas raízes as que se ven-
dem em toda a parte com o nome de Turbith : a dose

78. Ha bum Sjrcios, cujo frucl

, que também tem appíicaeáo5? .

t^avapo no sertão



Flores masculi etfceminei ex eadcm axilla. Mas-
cimosi lutei : caljx camparudatus quinque den-

s: corolla caljce continua gamopetala
,

pctalis

trilo bi

super ovaríi
.

:; urce-.du

ubexserta;
5 hjrpogrnus
pepomdabi-

lo cuia Unis in ax illis dissepe-

797 Tayuia m nulo Jltcrni uiZj.cauh\
gemadato, cinis si-- pi;', U-u< . fdiis c
d''.'.-' ;• cipó com c(>tevelos, c:om gavinhas

":'/:
ces, as folhas lamente co' •d i formes com

de cai

aguda , e margem denta

11 po.

da: he pianta pequena

Bem perto he este género do Meloth•ia: he usado
proxiníamentc comi de purga

5
c a planta

Dioecia ?

Fios mas cidus [" :ccmo>>: di ^.pa oblonga
qv.a drilocidaris , loculis monospsrmis ; sentina oblonga

80. Abobra do Mato (em Goyaz) Druparia ra-

cemosa.'D. pilosa caule sub septem-sulcato , cinis trí-

divisis
, fui elongatis

acuiis , i/i:'-,
'•

. suh-glabratis. _><i

Villa de Meia ponte mostrou-se-nos esta planta, de que

usão como nós do Tavuia : be planta pequena , e por

isso rara ja por perto "das Povoações.

Pode-se enumerar a Brionia alba, e Cucumis co-

licjnthis
, que se devem transplantar.

81. Ciicurbitce Spccies vai ia;. >"o supplemento

a Therapeutica de Richler por Jorge Richter lemos

que Mongeny applicava contra o verme solitário três

onças de abobra em jejum, acompanhado de duas ou-
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ças de mel a cada hora das três seguintes : Hufeland
accrescenla que se deve continuar j,or de/, dias.

Iodas as espeeves de abobra cuílas , são abun-
dantes de Óleo nas sementes; e por isso devem ser

» animacs. FsIl-

82. Mamão Carie.

83. Jaracatiá AUax

t

84. Jaracatiá ^//«^ Joh iní (h) A< £#

cas nadoel h
,,Sí^ "^ ' '"t"''"'^ "l<> an!i ' e

dirova

5
'

fn-lV
'

«
;
A í. 'h/uv:, :

partos) FciuHcii 't,if, /?,^n" rí S"
d
í?° ^

em a
7' u ""

JL V h ti" i»

<-;h)íJ. F. scandens

Nos M;uui'r
7ouW um,,,/" J,„

iUavi,r;U ,\

«c^u.yoco, que nos for possível sobre
nois parece-""* « ---

Plar secco, o que pouco
Ineraneutica ««:- - -

de Turpin foi feita sob,

«mos noticia des

A que conhecem^ , í?
mesmo ti i

, [
""' outro

fi
cne™ d.

vi.t , m\' '
' '

:

'

: :
'

: " !lMl " :! d..>crincão breve«jempo ja não nos da para !



Dioecia pentandría L.

laciniis caljcis adnatis , apicc assurgentibus : corolla

patens
,

quinque pctala
,

petalis subi ufa?: lis sessilibus
,

receptáculo insertis : stamina quimjue receptáculo su-

vergentia
, reflexa, facie prona uniloculatiter antheri-

fera , dehiscentia. Calyx fomúnei campanulatus

:

fudimentum corona ut in másculo caljei adnatcc
,

ligulh altmih breeibus fdamcntods : corolla masculi:
st) li três crus.i . brevi : ír/>miM subirvegularia crassa,

bífida. Bacca subrufunda rudimento cal) eis disco ma-
gno coronata , npicc tripartibilis , trilucularis

,
placenta

centralis, seminu sub quat.y: in singulo loculo suberecte

ápice in placenta aiji.ru (ba,is loculorum vácua) subro-

tunda depressa ala l e\ r _; 'a, testa c.i tu % obsol 'e

rruuicata
, iV/íííj spongiosa ,

cotilédones retumbe hilo

cada frueto (dou> loculinumtos cora quatro, e hum com
três).

>

Esta planta tem inteiramente o habito do Tayula

produz a vista dos estames, que vistos de cima pa-

rece que não tem antheras por ser a fenda anthenlera

da parte de baixo; e o ti ppta ulo muito saliente com
o rudimento da coroa. >"a Feuillea Jussieu suppçz na

estames abortivos, o que não nos parece
^
muito natu-

ral, sobretudo que hajão germes excêntricos aos es-

tames; e tantos, posto que abortivos 5
antes nos parece

que este grupo está entre as cucurbitaeeas , e passiflo-

que Linneo tinha juntos, apnarece em Jussieu

—

Cu-

curbitacea- Passj/1'W, em HiL
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Nhandirobau
j em D. C. Cucurbitacece tudo para a

Feuillea : parece-nos que, enrequeeen<lo-se hum pouco o
grupo

, os Sábios virão a acceitar a proposta de S. Hilaire
parahuma Família separada.

86. Guapeva: Fava de S. Ignacio (em S. Paulo)
Hypt.thcva guapeva. H. caule dcffusissimo quinqm

:u(ato villomiscufo, soúvi ,*„ - / .r„ ato , ct/m «>-
£(/"[« , /o^í5 p&mu cordatis qmnque lobatis , /oiw

Tem as raízes de cipó muito abundantes amar-
gosas (que se deve experimentar enmo Tavuiá): o caule,
e folhas de gosto gomoso cucurbitaceo e no fim pipc-
raceo

: as amêndoas antes de tomarem ranço tem o
amargo simples da quassia. Tem os mesmos usos sa-
bidos da Andirova. Temos a accrescentar doze casos
seguidos de cura de Icterícia em Africanos com pur-
gantes de Guapeva na dose de duas sementes: todos

V : !;
'.

l\°™ hum a dous purgantes : pensamos que será
de ulilidade nas enleias. Aos cavallos se dá nove
sementes, e nào lhes faz vomitar.

o. A»*05«*MA (l).

Ordo?

Fios? Fructus haccatus ovatus acutits coitice crassa

SS : ?ÍÈ
"%Xm?

US hl!
° brevissim ° U' ví

< *c!vn2ú:'ervbrio

87. Castanha
: Castanha de Bugre. Anissosper-

mapass.JIora. ,/. Cr,

duohus obsolctis subpetiotnrifnts.
*

As sementes tem annlicarãn vnl^r n™« ~ «omr»U o nome
1 lVl

.;
,'-í>

'
l:,"w- Da-sc três, ou quatro

-ementes nas opilações, &c.
, sempre purga.
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MELIACEAS.

88. Marinheiro : Utuauba. Guarca trichilioides I..

in Spr. Mostrou-se-nos na \ illa de Ubcrava em .Mi-

nas hum pedaço de casca de hum gemio de comprido -,

e três dedos de largo como a dose para hum pur-

gante (o entre asco posto do infusão) para alimpar a

Barriga das mulheres (dizi >): para o centro tomão em
clyster : em todo o caso he purgante forte 5 mas que

pode ser de utilidade em menor dose.

89. Marinheiro de folha larga: Marianinha de

folha larga : Tuaiussu : Tuaupoca : Trichilia glabva T.

havanensis Jaeq. Usa-se como a antecedente ; e a raiz

90. Mí miúda Trichilia eathar-

tica Mart. Jito Pis. lie das raizes que os curadores

dos índios tinhâo para expelir os malefícios, dando

porções arbitrai ias da casca raspada : toma-se como meia

o habito d t c'

J

' ' • 1 \> t l' 1, [ .
das com im-

utfeiriSmos ««os, e pelo

mesmo modo que o Marinheiro.

92. Sapucaya Lecjlhis ollaiia. L. ?

93. Lecylhis Zabucajo Auhlet , e outras espé-

cies : o óleo das sementes em grande dose.

94. And iro va (no Pará) Xylocarpus Carapa Sche-

reb: o óleo das sementes em grande dose.

Mais yegetaes ha nesta família análogos aos ante-

cedentes
,

que todos podem ter applicação como ca-

tharticos sendo todas as sementes mui rira, de óleo
,
de

que alguma experiência temos de sei

BIGNONIACEAS.

95. Caroba Jacarandá caroliniana Pers. Bigrtonia

cvrulaa L.
86. Caroba. Jacarandá brasiliana Pers. Bigno-

nia Lam. Jaceuanda procera Juss ? Bignoma copaia

Auhlet. Fsta espécie , e a oblongifolia , e a e

Humboldt não enumeramos por não estar bem certos
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se se encontrão no Brazil (o que hc muito provável) (*)

posto que temoà mais que suíTiclente numero de espe-

97. Caroba do maio (em S. Paulo) Jacarandá
paulistana J . arbórea fu u- ^!<d>ris

, ma^nis , bipinna-

98. Caroba do campo (em (
'..•

Jacarandá rafa J ju n • / 0. /.,, , , -, „.*,,, f
que-ju-is, piruds alatis, folio!is ovato-lanccolatis

,

99- Car S. Paulo e
Minas) Jacarandá ptcroid>s. J. Jhu-ticosa fuliis bipin-
natis suboctoju-ts

,
/>íh«í, />//.. w«w u/is fd,\,(i\ derur-

rentihus, liara* dm ! , „ Mus, ma -

ginc revoluta, supra ~U>, is , subtr. , pnWí. /W-

Todas c^r. f>pecir> >f uVdt' folhas, e do cu-
trecasco das arvores interna, e externamente: e fazem
pur-ar mais ou menos. He de nu.il., u-o em todo o

100. Caroba: Sme do campou Id-nnnia nodosa.

>'-''" i
f
t:,

'

';
,

/y
?:\;,::; ;r;;

;

:

sene^uv TaT
"" '

'

l '"^ ''
^^ l^ s Conl °

104. Jpe: Jpeuva: Piuva Vm S. Paulo) Para tudo.
(em Maio i;i

.

,,o) Pa,, d, a, ,, ." ,„,„„„ áurea. V, P ro-

em muitas parles do interior, e em do3e de Lunia

"" s q " e " ist""» alguma, (Mji



(*» )

. Taruman:(nottiode Ja

a) Pao de arco Bi^nonia

a enumerada na Corogl

Usa-se da3 folhas em í

o como a antecedente.

i de Ipe he comnium a muitas Bigno-
; m.iii e-paies tern uso em vários sentidos

-,

ffirmar que a familia tem propriedade an-

. LEGUMINOSAS.

103. Angelim : Geofroja inernàs Swnrtz Jn-
dira D. C. Esta e varias espécies são anthelmintieas

na dose de meio, ou hum eseropulo das amêndoas.

101. Cumbary. Dipteris odorata? W. As se-

mentes dão oleo, que se pode empregar em laxantes.

105. Jatav : Jatohj : Jetay : Copal: Jetaiba Pis.

JHymenea courbaril L. Usa-se do entrecasco em in-

fusão.

106. Vergonha: In.juirii Pi>. Mimosa pudicaL.
Hum pugillo das folhas orçado de huma a duas onças,

ou huma oitava da raiz, são tidas por purgantes

nas Antilhas.

ndoim: Mandoby. y/n "
de empregar.
Tamanndus indi-

109. Caaroha Pis. Ceratonia siUqna.

110. Canafistula. Cássia brasiliana. Lam. C.

grandis L. Catliartocarpas brasilianas. Pers.

IH. Cai
i

Cássia bacillaris

Spreng Calhai !,,carj>u< bacillaris Pers.

112. Canafistula Cássia fistula L. Caihartocar-

pus fistula Pers.

Estes cinco vegetaes indígenas, e aclimatados

existem com abundância no Brazil : usa-se de todos

de duas a quatro onças
,

quasi sempre com algum sal

quando he applicado por Professores. Da Caaroba pó-
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de-se usar também, das folhas em co simento, oa in-

fusão segundo a indicação de Pison.

113. Sene do campo. Cássia: siífFructicosa caule

ramoso dedou.s, ou três palmos-, foi!

nadas de muitos pares ; foliolos qua si redondos mé-
nores os das extremidades j flores n,is extremidades,

siliquas planas de três sementes pouco
114. Alcassús bravo: Boi gordo.

cosa; foliis bijugis
,
foliolis oblongo

Cássia: frucd-
-lincaribus obtu-

sis supra glaberrimis subtus tomentc

de amarello ^'a cóTíem nC -Irene?

tavel por tingir

uma, e he preta

por fora ) além de outras propriedade s purga na dose

se tira a subs-

tancia feculosa por cosimento, infusaio, e dissolução

em agoardente.

athartica. Mart.

~*~w*í£
olata. Forst.

ad. C cegipciaca. W. que se cultivão

na Itália, onde são também espontâneas , e de onde nos
Tem misturadas : igualmente com a Cássia marylan-
dica, de que se usa na America do Norte indígena
da Nova-York-, que todas se devem transplantar. De
resto este g •

. inobservado, bem
como toda a familia , de que apenas se entrevê a uti-

lidade ; sendo de esperar que varias castas de Timbó

dasfolhas das cássias, a polpa do Timbouva ou Tim-
buri, Mimosa de que ba duas espécies conbecidas; as

cascas das A'-ussias
5 e sobretudo as cotilédones da

maioria da familia lenbão a mais ulil applicacão , e

1 16. Cipó de carijó. Tetracera oblon»ata. D. C.
117. Cipó de carijó. Tetracera volubiiis. Spr. »
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118. Cipó de catijó. Davilla rugosa. Poir. Es-
tas três raízes são apontadas como drástico, e appli-

cadas na mania na dose de meia oitava em pó.

119. Vismia baccifera. Mart.
120. Visuna ndcrantln "
121.

cies da Familia das Hrpericii

de Pison ou lacra , cuja dose se sabe ser de oito grãos
o termo médio nos casos em que se applica a gomma
gutta.

12*2. Terminalia argêntea. Mart. A gomma re-

sina na dose proximamente de meio esrropulo em lu-

gar da gomma gutta: ella pertence a familia das com-

A esta familia devem pertencer os Mirabolanos

,

de tanta voga em outro tempo, e que se deixou por
fraco -. (*) mas que se pôde sub-tituir p la casca do íru-

cto de Imma Bucida? (n>.) que u -. -. em arvore com
o habito da cumtella americana folhas nenninerves

oblongas, retusas cotanilhosas por baixo • fruetos dru-

paceos, ovados, cotanilhosos ,
sementes • ..

reluzentes.

123. Poaia. Poljgala poaja. Mart. Nesta fa-

milia das polvgal. -as e.!a a Sccuridaca ,
cujas folhas

algumas espécies entre os lavradores da Europa ; e

consta de Kosier.

124. Fava de Santo Ignacio. Stcrculia balagJuis

( no Patriota ) o frueto be catbartico desfeito em agoa

125. Menduim do Mato. Stercutia: comem-se
os fruetos que são empreguados de oleo , e podem ser-

vir como outro qualquer purgante desta ordem dos

12G. Baboza. Aloé. O extracto be applicavel co-

mo o Azebre, que dá a Aloé ferox. D. C.ÍA.
perfoliata.h.)

1
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127. Douradinha r Orelha de rato ( no Pará, e

Mato Grosso. ) Mata cana ( na Bahia. ; Purga de João
Paes. Cantaya. Pis. Stemodia arenaria. Humb. St.

parvi/Iom. II. Br.

Toda a planta na dose de huma oitava para me-
nos. A mesma^ propriedade tem outras espécies que
não podemos dizer positiva mente.

12S. Cabcllo de negro. Eia huma e>pecle de Frj-
ihroxilon com folhas obk- . , grandes de còr de couve

( glaucus ) cuja raiz faz purgar.
Deve-se tenta

deste género
, bera

r este eíleilo em outras espécies

. como a arvore que em S. Paulo
chamão Massarandijva , e outra

, que em Paquctá se

chama saputiava porque outras espécies tem uso no
sertão, o que nos assegura que se pôde tentar sem

129. Cipó summa branco.
130. Cipó su,nnvi vermelho. Estas duas especies

ção muito antiga i>m S. Paulo nos casos de boubas,
i: a dose he a casca de hum palmo

da raiz. Secca-se

M
^ P^Xmos

aS seguidos na dose de huma oitava.

quando nos vier á

podemos affirmar (]ue ella nos parece ser da família
àaz Wrifolias tal íoz huma Tourncfortia : he cipó de

irgem brandamente serrada : raiz..:.

Í^L^ehfma^
notáveis (a segunda espécie )

pelo

131. Herva
iJe Sant;i .Varia. £/,, .-

>

f
,odium am-

brosioides. L. As

132. Colloph <"" «/'//>._ Mart. no Pará dá hum
leite usado como i

133. Ficas r,adula. W. F. anthclmintica. Ricb.
D. C. Mart. (•)



135. Sabugui iro. Sch\-
J

iic:is nigra. L. Temos
por hum laxante. Rosier diz. Les Jeuilles recentes

purgent peu /Is. 3 12. Usa-se quasi sempre guisada*
as folhas para a cèa. («)

136. Rosas brancas, e outras espécies conheci-
das de todos como se fossem indígenas ( Hoste, spec.

137. Peerguoiro. Amygd.du^ pérsica. L. in.

Spr. As folhas , e flores na cíosc de meia onça em co-

simento segundo os A. A.
138. Fumo: Tabaco: Petemni. Nicotianna ta-

hacum. Tem o effeito purgativo. Os praelicos regu-

lão o meio; em bebida rara vez; poucas em ctyster

;

em fumigações aos asfixiados, e em unguento com
mais frequência. Notamos que as constipações de ven-

139. Mostraruo-nos no Rio Pardo em S. Paulo

huma Didynamia angiosperma com as flores lábia-

140. Bocui ra : Bicuiba redonda. MyrisÚca of.

ficLmlis. Mart.

Hl. Bocuuira; Bicuiba. Myristica bicuiba. Scho-

th. germe es

cea
,

que corresponde as cotyledones , cujas proprieda-

des he ser laxante como todas as sub-

cias pingues

I VI. Carão. Theobroma cacao. L. e Th. bicolor.

Hurab. (*) tamliem pelas propriedades pingues • pode
appucaçao cc

143. Sesamum orientalc. Óleo que lie

144. Bartholfesia excelsa: o óleo como c

cedetnte para o u so da mesa , e para brandissim .> ip-

plicações.

Jft



145. O óleo das palmas todas
(
que se podem

enumerar Irinta, e mais ) enumeramos so pela proprie-
dade pingue, que tem de commum

, e como tal la-

146. Muricí. Bunchosiae sp. var. Muitas espe-
cies ha neste género com os nomes de frueta de per-
diz, pao de semana, e outros, que lodos dão chupas,
cujo saivocarpo, segundo Pison faz purgar, bem as-
sim outras espécies desta família da, i A-Ú^r - eas.

147. Araticum Anuários sp. var. Muitas espé-
cies temos deste género, cujas semente, fa/em vomi-
tar, e purgar na dose de huma , ou duas que se mas-
tiguem • o que induz a tentar-sc as sementes das atas

,
e fruetas de conde.

O Imbú , ou Umbu.
Aubl. PÚ

These coi

que se dev

\B
\uZ

nn SUlCrWnS
.

lS °

transcrevemos as seguintes dt i que não temos conhe-

149. Mixucar
150. Li pó (] Liardião.

151.

152. Pao d,< Carne.
153.

154. Cipó dti purga de S. ]:gnacio.
155. Herva 1

156.

157.
Pao de

Cainana
Leite. Jan,anbã

•
CaJ^ ; '-o bravo.

particular

pinafres,
comoT

i oleraceas

caruru _•/„Jran
geral: algumas em
lhas viridis. L. cs-

aclimata.!
para a medicina p

159. Planta, verde; cm :;•'/.'
l. liv rilho das ar-

vores principalmei humidade adstrin-
fíente qu quasi ,

dade muitas perde

..,„:„, ,,,

m pela des

[""-

sn
:

'

umerado desta <

m extractos
, &c.

> grande parte

íspecie devem-se ob-

pois pensamos que
no seu effeito com-

acido do estômago, e intestinos,
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e que, Yolatisado o alcali , ou neutralisado pelo calor,
e princípios do ar deve obrar differentemente

5 e por
isso pão concordão as vezes as informar,,^ com as
experiências: a analyse porém destas iUnsLincus em
todos os estados virá hum dia a estabelecer o meio
de tirar o partido de que são susceptiveis

160. Fructos sumarentos. A maioria dos fructos
sumarentos obrão como huma dissolução de mm m.n

género hum grande catalogo,

de certa quantidade para

dia-se fazer deste

161. Potassa. Veste elemento da maioria dos <__

getaes se tirão muitas composições
,

que satisfazem

162. Soda. Igualmente este sal póde-se ter de
plantas brasileiras.

163. Tártaro. E outros saes de que abundào tan-

com differença de gráo , e sempre applicavel como
coadjuvante, além de tantas propriedades.

165. Não se deve omiltir a catai i, ou erva de
bixo. Poljr

é

NO REINO ANIMAL.

Não ha substancia animal do nos;

gante, posto que hajão animaes
,
que

testinos , e produzão tenesmos , e deje

de carregados: rum tinia pode- 3 e enumerar para aju-
dar a dieta laxante.

166. Leites.

167. Manteiga.
168. Tutano: parles sebaceas.
169. Banha, enxúndia, e todas as partes adi-

posas
; os intestinos , &c.

DhecT^om oTo
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170. Mel. Podia-se enumerar todas as espécies

de Abelhas, que subminLírão esta substancia, de que

17 1. Ainda se podia lembrar de outros meios de

promover a dejecções, proporcionados a causa que

fricção ;
init.icíto c\o anus; appbação, ou abstracção

de calor-, ventosas; sa.n^u.'su^as
;

paixões; &c.

Tacs são os meios de que pensamos poder-se

lançar mão para promover a cathar/.e indepeiub-nt»'-

menle de qualquer outro, que de ultramar nós pos-

samos procurar: meios que por muito tempo se de-

vem multiplicar sobn

KOTAS.

:

£:?;.-?
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Ainda temos a notar qu
fundidos com o G. Spermaco
rena, e Operealaria.

Concluímos com algumas
desfigurar o sentido.

b nas Rubiaceas #cstão eon-
ce os géneros K.:odia, Bor-

erratas so das que podem

vários varias dozc°

5 '

7 31 gnaco
» 32 Pizon
8 23 Recinus

doSr
DA$ *

Pison

Ricinus

lincas

Pollem

hil.,1 L

sn!-fV;

lobus 2-lobu

subtriolobisquc subtrilobisque

Sexnosce

foliosos

Alyroba]




