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RECREAÇÃO
FILOSÓFICA

REPARTIDA POR VARIAS TARDES,

TARDE X.
Trata-fe dos Elementos em commum , c

cm particular do Elemento do Fogo,

§. I.

Trata-fe dos Elementos em commum,

Eugénio, f ^ Hegou em fim , Theodofio , o
l tempo de vi'' conrinuar na vof-^^ ia companhia a minha recrea-

ção , e o meu aproveitamento. Náo me cui-

peis a demora ,
que aííás violenta me foi

:

Tom. IIT, A car-
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Cctrregcírjo fobre mim rantos embaraços
, ja

de negócios da Corte ^ já de algumas enfer-.

midadcs
5

que não pude rvús cedo cum.prij

a pal-.vra, que vos dei, quando de vós rn^,,

deipedi. {
-

TIjccJ. \''enhais embor:\ 5 meu Eugénio , d^--!

poi-5 de huma demora de tantos mezes ;,

'

quando eu julgava que a voiTa dilação em
Lisboa feria fomente por alguns dias : cer-.

tamente me caufava grande fentlm.enio avof-
fa aufencia ; e a faber que era niotivada por
alguma enfermidade , ainda feria muito ma-
jor ; poreni como eílais inteiramente conva-

lecido 5 tenho agora duplicados motivos pa-

ra o meu goí^o. \^'^m.os para dentro
,

que
lá eftá p noílb amigo Doutor , com quem
unicamente me divertia nefte retiro. Por
cerco "que lhe deveis grande amor , e fre-

quentemente falia nas boas tardes de recrea-

ção literária
,
que aqui levcámcs da outra vez.

Silv. Amigo Eugénio , dai cá hum abraço.

Eu cuidei que já tinheis perdido o amor ás

vofn^s Filofofias Modernas ; e que fe tinha

esfriado com o tempo aquclle ardor , e de-

fejo vehemente , com que procuráveis faber

as opiniões dos Filofofos de huma , e outra

Efcola nas queftóes mais craves da Filofofia

Natural.

Eug. Crede-me , Silvio, que a minha paixão

pa.ra as Filofoíias he cada vez maior j porem
ainda foráo maiores os embaraços

,
que me

eftorvárão o voltar logo , como queria. Mas
emíim cortei por rodos , fò para vir gozar

da voíía converfaçáo. Silv,
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Silv. Dlzei-nos , que novidades ha por Lis-

boa? Mas vós náo vindes com {tàt de con-

tar novidades , vindes com fome de inftruc-

çáo. Dizei , Theodofio ^
que matéria ha de

lervir hoje a Recreação.

Tbeod. D.\ ourra vez já Eugénio levou inf-

trucç.^.o baftante íobre as propriedades de to-

dos os corpos em commum ; agora juílo he
que dgi^çamos a tratar de alguns corpos em
particular j e parece-me que principiemos pe-

los que são mais fimples ,
que são aquel-

les, a que chamáo Elementos.

S.W. Boa matéria he ell^i ; e ahi náo ha de
faltar que dizer , principiemos.

Eiig. Antes de tudo haveis de explicar que
quer dizer afta palavra Elemento

, para que
náo haja equivocaçáo.

Thcod. Elemento quer dizer o mefmo que
principio 5 ou parte originaria , de que fe

compõem outras coufas ; por iíTo das letras do
A 5 B , C fe diz que sáo os elementos da

efcritura, porque delias fe compõem os no-

mes 5 as regras , e os livros inteiros ; e co-

mo de Fogo , Ar , Agua , e Terra , e ou-

tros corpos íimples fe compõem todos os

vúftos ,
que eftamos vendo , por ilío lhe cha-

m.áo Elementos,

Eug. Vós fcdiaftes agora em corpos mijlos , ex-

piicai-me o que quer dizer eíta palavra.

Thcod. Adifios chamáo os Filo fofos áquellas-

coufas ,
que fe com.põem dos elementos

mifturados entre fi ; v. g. o páo , a pedra ,

ôcc. são corpos mirtos.

A ii Eug.
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Eug. Pois vós alTentais que o páo , e r. pe-

dra , e 03 mais corpos todos fe compcem
de fogo 5 agua, ar, Scc. ? Que dizeis a if-

to , Silvio ?

Silv. Também concordo com Theodofio ;

aquillo mefmo dizem os Perípatecicos.

Eiig. Bem eftá ; mas lempre quero faber ,

Theodofio
,

que razão ha para aííentardes

niito 5 como em ponto certo.

Theod, Eu o digo : fe vos perguntarem a

vós 5 Eugénio , de que confta hum edifício

,

que haveis de dizer ?

Eug. Hei de dizer que confta de pedras
,

páo , cal , tíjolo , Scc.
,

porque ifto he evi-

dente a todo o que nio for cego
; pois ve-

mos que quando fe deimancháo humas ca-

fas 5 iíto he o que apparece ; e fe apparece

,

he certo que antes de defmanchado o edifí-

cio 5 confiava difto mefmo.
Theod. Pois eis-ahi porque eu digo que os

corpos todos conlláo de muitos diverfos ele-

mentos
;

porque quando v. g. hum páo fe

queima , fahe delle fogo, ar, agua, e ter-

ra : o fogo vifíveimente fahe na chamma

,

que de fi lança ; a terra fica na cinza
,
que

deixa \ a agua fahe no fumo
,

que vapora

;

daqui vem que o lenho verde , ou molhado
na agua

,
quando arde , lança de fi maior

copia de fumo do que quando eíH fecco.

Eug. Só reíti mo (Irardes como também dos

outros corpos fahe algum ar.

Theod. Moltra-fe claramente na máquina Pneu-
mática

i
porque depois de tirado o ar, qual-

quer
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^ler corpo que fe reiblva , lança de fi ar

:

o que le conhece ,
porque fe náo experi-

mentáo os eíFeitos , que fe viáo na falta

do ar.

Silv. Mui boa prova he eíTa ; porém tomara

eu faber como depois de tirado o ar na má-
quina Pneumática , fe pode refolver lá corpo

ai^um. Qi-2m ha de lá entrar dentro ? Ou
como fe pode fazer e.Ta diligencia cá de fo-

ra , fem que entre o ar por alguma parte \

Theod. De muitos modos fe pode fazer , c

vos o vereis neites dias , fe o pedir a ne-

ceílidade
;

por agora bafte-vos faber que
com o eipelho uftorio fe mettem os raios

<lo Sol dentro do Recipiente, fem abrir bu-

raco algum ; outras vezes tem-fe mettido hu-
ma braza dentro , e com artificio engenhofo
fe faz cahir algum corpo fobre ella , fem
que entre o ar de fora j com qiie náo duvi-

deis diito , Silvio 5 que he couia aíTentada.

Eug. Agora já fei a razão que ha para dizer

que todas as coufas fe compõem dos quatro

elementos. Pergunto mais : A matéria da luz

he elemento , ou compóe-fe de algum def-

fe; elementos ?

Theod. Os Gazendiflas dizem
,
que a matéria

etherea globofa náo he elemento , porque
náo com.póe os corpos miftos , e leníiveis

:

a matéria etherea eílá fomente mettida pe-

los poros de qualquer coufa , mas náo he
parte da fua fubilancia : aííim como a agua

,

que eftá mettida pelos poros da elpon|a,

íjuando eftá enfopada, náo he parte da fub-

ftan-
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ftancia da efponia ; aílim também a matéria

etherea
,

que eíla mettida pelos poros do
madeiro , náo he parte da fubftancia do ma-
deiro 5 e jor ilTo náo he elemento. Mc'.s da-

qui náo le infere que confte de elementos

,

porque em il he mais fubtil que qualquer

delles 5
pois he menos fenfivel que elle?.

Porém os Xe>írtonianos ,
que querem que a

luz feja puro fogo , claro eílá que háo de

reduziila á claiie dos elementos , fe nella

entrar o fogo.

Eii^- ]^ vos tenho entendido. Huma fó dú-

vida fe me oíferece , e he , que fendo tão

poucos os elementos., parece impoffivel que

delles fe componhâo todos os corpos , táo

diverfos entre fi , como eflamios vendo , fem
neiles haver outra coufa além dos elen-.entos.

Thccd. A commua opinião quer que fejáo fo

quatro os elementos
,

que compõem todos

os corpos 5 diz que toda a diveríldade nafce

da diverfa proporção , em que eíláo huns a

refpeito dos outros ; huns tem mais partícu-

las de fogo 5 outros tem maior porção de

partículas de ar , noutros ha maior abun-

d.;ncia de partículas de agua , Scc. Além difTo

a diverfa combinação , e modo , com que fe

mifturáo eftas partículas humas com as ou-

tras
, pode fazer grandiíTíma diveríldade nos

- compoflos. Dizei-me : Do ferro
,
páo , e la-

tão quão diverfas coufas fe fazem ^ E donde
nafce efi:a diveríldade , fenãc das proporções ,

e combinações de humas coufas com as ou-

tras j dos dez finaes da Arithmetica 1,2,
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2 5 Scc. quantas contas fe podem fazer ? vin-

do a diverfidade , humas vezes fo da diípo-

íiçào das letras , outras de accrefcentar hu-

ma fó , ou duas. O melmo dizem dos qua-

tro elementos ; porque lendo ío quatro
, po-

dem deiles relultar ião diverlas coulas , co-

mo as que ha no Mundo. Mas com eíFeito

Cilas couiiis são mui incertas.

Siiv. E que dizeis vós , Theodoíio , dos ele-

mentos dc3 Chiniicos í ]á que ninguém falia

por elles
,
quero eu pelo parentefco cue rem

a Chimica com a Medicina , defender a íua

cauia : vos bem fiibeis que quando qualquer

corpo fe reiblve chimicamente , íe tiráo del-

le iinco coufas , a íaber , o que elles chamáo
cdput mortumn , e fegma , o fal , o fulfur ,

e o mercúrio , ou como chamáo vulgarmente
- efpiriío ; neíle fyftema sáo íínco os elemen-

tos , além deiles , que vós tendes alílnado.

Thcod. Primeiramente eíles elementos , ou
princípios dos Chimicos , náo ha duvida que
entráo na conitituiçáo dos corpos

; porem
para ferem elementos , he precifo que fejáo

lim.ples 5 ifto he , que elles fe náo poísáo

refolver em outros , ou compôr-fe deiles. A
razáo

, por que muitos náo concordáo com
os Chimicos he

,
porque primxeiramiente o

fulfur , ou oieo , diítillando-fe muitas vezes

,

que he o que os Chimicos chamáo óleo re-

ctificado , ultimzniente fe refoive em efpiri-

to , e f.egrna , e allim náo he elemento o

fulfur. O efpirito , ou mercúrio também náo

íe pôde chamar elemento , nem corpo fim-

ples.
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pies, porque hnmas vezes compóe-fe de fal

volátil desfeito emhuma pequena porção de

flegma , como he v. g. o efpirito de cornu

tervi ; outras vezes náo he mais que o óleo

exaltado , e desfeito em partículas mui miú-

das , como V. §. o efpirito de vinho , ou de

rofas ; outras vezes náo he mais que o lai

acido derretido á força de fogo , como he

V. g. o efpirito de tártaro , de vitríolo , Scc.

e allim náo he corpo fimples , e por iflb

náo he elemento.

Silv. Iflb que dizeis do efpirito , ou mercú-

rio
,
para mim he novo.

Theod. Eu náo o experimentei : traz iílo Ni-

colcáo Lemeri nos Prole^omenos da fua Chi-

mica ; diíle-o fobre a lua fc
,

que eu náo

fou Chimico de profifsáo.

Silv. Nem eu ; mas ainda reftáo três elemen-

tos 5 o /}?/ 5 o flegma 5 e o capin Dwnuum.
Thcod. O fal também náo querem que {cp.

hum elemento ,
porque sáo muitas , e mui

diverfas as fuás efpecies : o flegma dizem

que he o mefmo que a agua ; caput mortuum

o mcimo que a terra : náo tem mais diver-

sidade que nos nomes. Porem o certo he

que eftes elementos apparecem na refoluçáo

da maior parte dos corpos ; e he duvidofo

,

fe elles conftáo dos quatro elementos vulga-

res : nem as experiências sáo mui decifivas

;

porque também alguns dos elementos vulga-

res ( como fe acháo ) fe refolvem em mui-

tas coufas diverfas. Alíim tendo noticia del-

tas corpos j
que a refpeito dos outros sáo

fim-
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fimpíes 5 e elementos , importa pouco para

o iiolTb intento
,
que íejáo rigorolos eiemeu-

tos , ou não : fiaue líTo para as aulas.

Eug. Eftcí bem ; e do que tendes dito infiro

que os elementos vulgares de terra , agua,

&c. náo sáo aquella malTa commua , e uni-

verfal , de que le fazem todas as coufas
,
por

onde nós principiamos as nollas primeiras

conferencias.

Thcod. Elía maíía univerfal , a que os Filoíb-

fos cKamáo Matéria Prima , e de que nos

falíamos então , he huma fó , e de huma fó

efpecie ; e os elementos sáo quatro , e entre

fi diíierentes 5 de forte que de algumas par-

tículas de matéria, ou delia maíl\ commua,
combinadas de hum modo determinado , fe

fórmáo algumas partículas de fogo , as quaes

coníláo de matéria, e forma eípecial de fo-

go. Por femelhante modo , de outras partí-

culas de matéria , ou malTa commua , com-
binadas de outro modo diftèrente , fe fór-

máo humas partículas de agua , as quaes

conftáo de matéria , e forma de agua ; o
mefmo fuccede ás partículas de ar, e ás da
terra : eftas partículas chamáo-fe partículas

elementares , ou partículas dos elementos ; fe

fe ajuntarem entre fi as partículas femelhan-

tes , V. g. as partículas de fogo entre li , ou
as de agua entre fi , relultão os elementos

viíiveis , e feníiveis ;
porém le eftas partícu-

las elementares fe mifturáo entre fi , e fe

unem mutuamente , fahem os corpos miftos

,

V. g. as arvores 3 as pedras, <>cc. Pelo con-

tra-
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trr.rlo qiic.ndo os miftos fe refolvem , fepa-

ráo-fe miiraamente as partículas elementares i

e ajuntando-fe entre fi as que sáo iemelhan-

tes , h.zem os clementes fenfiveis , que ex-

perimentamos ; aiiuntáo-fe v. g. as partículas

da terra , e tazeni cinza ; a)untáo-re ?o partí-

culas de fogo, e fazem chamma; a)untáo-íe

as partículas de agua, e em quanto vão mií-

niradas com as de ar, lazcm fumo, 8cc. íf-

to he na commua opinião ; a qual fuppóe

mais certo do oue he na verdade , que ha

cila matéria commua de huma fó elpecie

,

que narur-Jmente fe polTa mudar em qual-

quer compoílo. Por quanto da experiência

ate aqui náo confta que a matéria de hum
elemento palTalíe para outro ; nem confta da

experiência, que polTa paliar; e ie náo pôde
paliar , he certo que não he toda ella m:.íTa

de huma cafta : mas ifto importa pouco pa-

ra faber a caufa dos elíeitos naturaes. Ad-
virto porém que eíTes quatro elementos vul-

gares nunca fe acháo puros em tal eftado

,

que náo tenháo miíluradas partículas de ou-

tros elementos ; por iíTo na cinza fempre fi-

cáo pL.rticulas de outros elemenros , no fogo

fempre ha partículas de terra, &c. ; o mef-

rao digo da agua, e do ar.

Evg. Tenho feito já conceito dos elementos

em commum : vamos agora a tratar de cada

hum deiles em particular.

Thcod. \^amos ;
porem fe vos parece , faia-

mos par.i a varandp. ,
porque juntamente po-

deis divertir-vos com a boa viíla, que oífe-

rece o fitio. Silv,
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Sllv. \''amos ,
porque efte ficio he dos mais

r.^rr.daveis que tem efta quinta. Mas dizei-

me 5 Theodofio ,
que fum.o he aqueile tão

eipeílb
5
que iahe daquelle cafal ? AUi ha in-

cêndio , e grande.

Thcod. Náo vos alTufteis que aiii ha hum
forno de cal , onde iem peri;:^© arde hum
fogo voracilíimo ;

por lanto recreai os olhos

por elTas amen^^s, e dilatadas campinas, por-

que náo ha que cem.er naquelle to^^o.

Eiig. Bom fera cue também fe recree o en-

tendimento 5
proieguindo a noíTa conreren-

cia lobre a m.ateria , em que iallavamos ; e

já que o fogo nos hia perturbando , feja elle

a matéria da noiía converíaçáo.

Siiv. E com razáo
,
porque ja que dos quatro

elementos elle he o mais nobre
,

juito he
que tenha elle o primeiro lugar.

Thcod, Seja muito embora.

§. n.

Traia-fc do fogo , e cxplica-fe a fua natureza ,

é propriediídes principacs,

Eiig. "px Tzei-me vós , Silvio
, primeiramen-

jLx te
5
que he o fogo na volTâ fenten-

ça
5 porque quero fazer conceito de ambos

os fyftemas.

'Silv. O fogo he no nolTo fyftema hum. ele-

meiíco mui fecco ^ e fuiruvitaniente quen-

te:
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te C I ) : aííim o define Ariftoteles nolTo

Meftre.

Eug. Até cihi fabia eu ; quero agora faber o

c;i;e he elTe elemento fecco , e quente , e

qual a íl-.a natureza , e o leu conílitutivo.

Silw O fogo conila de huma matéria , e for-

ma de foií;o ; a qual forma he huma enti-

dade diftincla realmente d.i matéria
,
que faz

a matéria capaz de produzir os effeitos
,
que

obfervamos no fogo , dando-lhe virtude de

poder queimar, luzir, aquentar, &c. \''eia-

mos agora que coufa he o logo no volTo

fyflema , Thcodofio.

Thccd. No meu fyftema o fogo confia de

humas particulas de matéria mui fubtis , as

quaes de fua natureza fe movem com hum
movimento vibratório , e tremulo

,
porém

mui n.pido , veloz , e mui torte. E ia que

vós logo allegaftes a volTo favor a Ariftote-

les , também vos advirto
,

que fe o conful-

tarmos , trJvez que achemos nelle alguma

explicação do fogo lemelhante á noíTa (2);
mas como neftas matérias náo vale a autho-

ridade , fe náo he acompanhada da razáo,

vamos a explicar , e provar eífe fyftema com
a razáo , e a razáo com a experiência. Pri-

meiramente ,
que a matéria do fogo íeja muí

íubtil , he coufa que náo necefíita de prova

;

por quanto fe vè que o fogo náo he ne-

nhu-
(r) Elementitm calldum h fwn/i» ,

'^ ficcinn In

excelU'nti.

( 2 ) Eteulm igms part}du.<: fuitUl/fimus ejt , 'v3*

maximi eUmentattim incorporeus ; adhuc autem m?''í-

t:ir'y ÇS»' m^vft aja primo, Lib. i. de Aniuu
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nhun-iã matéria cnílli
,

pois pen^ítra corpos

^roiTinimos 5 como confta das experiências

;

Cjue as particulas de fogo íe movem com.

hum movimento tremulo , e veloz , vè-íe

claramente ,
pois nenhum corpo dá movi-

mento a outros fem que eile fe mova a ÍI

;

e he certo cjue os efreitos do íogo são mo-
vimento rápido , e tremulo nas particulas òos

corpos , a o-ae le applica , como conl-tará.

Ei^. Tenho entendido ; mas que difterença

tem o fogo da luz ? Porque a luz , confor-

me ao que me tendes dito , também confif-

te nh-amas particulas de matéria mui fubtil

,

que tem hum movimento tremulo , e vibra-

tório.

Thccd. Eftimo a pergunta
,

porque veio a

bom tempo. No fyftema dos Ke\(-';onianos a

luz he fogo mui puro , e fó diíFere do que
vulgarm.ente fe chama fogo , em ter as par-

ticulas mui raras , e efpamadas ; mas na fen-

rença dos Gazendianos ha grande diíieren-

ça , e he : que as particulas da luz , ou da

matéria etherea fim tem movimento , mas
he fó o movimento que lhe dáo , de forte

,

que , fe as deixarem , ellas por fi náo fe mo-
vem: por ilTo de noite , tanto que apagamos
a vela 5 que nos allumiava , ficamos lem luz

;

porque como fe extinguio a chamma
,

que
era quem movia as particulas de matéria

etherea, que eílava na caia, ninguém a mo-
ve ; e como a náo movem , fica fem luzir

,

como vos expliquei em feu lugar
;
porém as

particulas de fogo por fi fó fe movem , de

for-
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forte , oue brAi defembr-raçriias da^ outras

para Te moverem naturalmente por íi meí-

mas 5 e luzirem.

Silv. E quem cieo eíTe movimento natural ás

parti cuias de fo^o ?

ThccJ. Primeiramente he certo que nenhum
corpo per 11 ellando quieto le pôde deter-

minar para o movimento , como vos diíTe

,

faiiando do principio da gravidade ; e fe

Deos me der laude , e tempo
, provarei lar-

gamente em hum erpeciai tratado fobre a

Mecânica : por onde he também certo
,
que

as partículas de fogo movendo-fc , alguma
outra coufa as move ; e íegundo a minha
opinião j

que Deos he a cauia immediata de

todo o movmiento natural , Deos he quem
lhe dá eíTe movimento ; alíim como á pedra

deo movimento , e inclinação para baixo :

aliás havemos de dizer que lui outro corpo
,

que dá m.ovimento ao fogo ; e eftc como o

não pode ter de íi , o receberá de outro , até

innos dar no primeiro corpo movido
,

que

ha de receber movimento de coufa eipiri-

tual , ou Deos ; e como nell:e corpo na a

mefma dificuldade que no logo
,

julgo me-
lhor dizer

,
que o movimento do fogo naíce

de Deos immedlatamente , do que dizer que

nafce de outro , de que não coni^ ; mas que

o movimento defte nalce immediatamente

de Deos. Porem pode íer que haja alguma

caufa do movimento
,
que medee entre Deos ,

e o fogo , a qual íómente nego
,

por não

conftar. Suppolta pois huma lei de Deos ge-

ral j
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ral 5 como diliemos da gravidade , aílim co-

mo para a pedra correr para baixo , baíti

c]ue a ibltera , e a deiembaracem , aiíim lam-

bem para que eítas particulas ie mováo com
eíte movimento tremulo , Scc. baita que ef-

tejáo livres, e ibltas das mais que as tinháo

como prezas 5 e embaraçadas : achais , Sil-

vio , n^íle modo de dii correr rigum.a impoi-

íibiiidade?

Silv. IlTo da pedra he outra coufa
,

porque

he hum movimento natural , e ger?i para

todas rs couTas : Ccá o movimento do fogo

não he aiíim
,

porque he hum movimento
erpecial (o para o fogo

;
pelo que náo Te

faz bom argumento de hum para outro mo-
vin"iento. Se todas as couías tivelTem eiTe

movimento tremulo , allim como todas as

couías tem movimento para baixo , entáo

taciimente concedera fer movimento natural

dado por Deos -, porém iílo bem vedes que
náo he aliim

'Jhcod. Primeiramente 5 fe vos dizeis que Deos
como Author da natureza , he quem deo rí

pedra o movimento para baixo
,

porque he

n:ovlmenio natural ; cambem eu digo
,
que

efte movimento tremulo das particui:>s do
fogo he natural : quero dizer , he movimen-
to , que o fogo tem de lua natureza ; e ai-

íim também Deos lho deo como Author da

natureza. Demais , o dizerdes que náo. he
crivei que Deos déíTe efte movimento ao fo-

go
5 porque náo o deo ás mais coufas , náo

vai nada ; c fe náo , dizei-me : Vós náo ad-

mit-



i6 Recreação Filofofica

mittis no fogo levidade pofitiva , iílo he

,

inclinação para fima í

Sih, Admitio.

Thecd. E quem lha deo ?

Silv. Qiiem lha havia de dar ? Tem-na elle

de Tua natureza , deo-lha quem creou o fo-

go
,
quem lhe deo a nanjreza.

Theod. Bem eftá : logo Deos navolía opinião

deo ao fogo inclinação para fima , e com
tudo nâo deo efta inclinação a pedra , nem
ao páo 5 Scc. Pois o melm.o digo eu cá:

Deo 5 deo' ao fogo efte movimento tremulo

,

e não o deo as mais coulas ;
portanto va-

mos adiante.

Silv. Vamos
,
que eu não me acho hoje com

animo de teimar ; deixo ilTo lá para as aulas.

Eug. Já tenho conhecido huma diíFerença en-

tre a luz 5 e o fogo : tem mais alguma i

Theod. Tem , e he efta
,
que o movimento

das partículas de fogo he ordinariamente

m.uito mais forte que o movimento das par-

tículas da luz ; a razáo he , porque para a

luz fazer o effeito que fiz o togo , he pre-

cifo ajuntarem-fe muitos raios em hum lu-

gar 5 como fe vè no efpelho uftorlo. \^imos

agora a dar a melhor prova defte íyftema.

Eug. E quíd he?
Theod. He moftrar como nelle fe explicáo

claramente todas as propriedades , e todos

os effeitos do fogo ; porque fe nós virmos

que o que fuccede na realidade concorda

com o nolTo dilcurlo, porque não havemos
de inferir que elíe difcurfo he verdadeiro ^

Va-
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Vamos primeiramente explicar as proprie-

dades do fogo ,
que sáo principalmente o

feu calor, e o ieu pezo.

Sllv. Pezo no fogo I He a primeira vez que

tal ouço : no calor nâo ha que dizer
j
por-

que nem vós , nem eu , nem Eugénio duvi-

damos que o fogo feja quente.

Theod. Mas pode fer que duvide eu , que elle

feja táo quente como vós dizeis
; porque vós

diiTeftes que o fogo era íummamente quen-

te ; náo he aííim ?

Silv. Aííim o dilTe ; nem vós me moftrareis

cóufa mais quente que o fogo : e daqui íe

fegue 5
que o fogo tem hum fummo gráo

de calor, ou que he fommamente quente.

Euj. Eu por ora também concordo comvoí-

CO , Silvio.

Thcod. \'Ó3 fupponho que fallais do fogo or-

dinário j e puro na volTa fentença
, que he a

chamma. Suppofto ifto , dizei-me : Os raios

do Sol juntos pelo efpelho uílorio sáo fo-

go 5 na Tentença dos Newionianos íim , mas
na voíía náo ; ê com tudo o íeii calor he
táo grande

,
que derrete os metaes com mui-

to mr.ior brevid/.de do que o faria o mef-

mo fogo : fallo dos raios junios por hum ei-

pelho grande y onde os effcitos sáo mais
fortes. Ainda mais : O chumbo derretido

náo he fogo , e com tudo he mais quente

que o fo2,o
;
porque fé metterdes hum dedo

no chumbo derretido
,
por mais deprclTa que

o tireis 5 ha de í^ihir em chaga ; e íe pafíar-

des com o dedo pela chamma , talvez que
Tom, IIL B nem
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nem cKamurcado venha : a mefma agua
,

quando chega a ferver o mais que |3C)cle,

queima muito mais do que o lume , e faz

chagas , ou ao menos empóilas onde che-

ga , mais do que o fogo faria. Logo muitas

coufas ha, que náo sào fogo , e com tudo

sáo mais quentes do que elie ; e por confe-

quencia náo he o fogo â coufa mais quente

que ha , como vós , Silvio , dizeis.

Súv. Todo o calor que elTas coufas tem, lhe

veio do fo£;o.

Theod. Nos raios do Sol náo milita eíTa re-

fpofta. De mais , ainda que o calor do
chumbo derretido , ou da agua fervendo em
cachões , lhe vieíTè do fogo , o que náo ne-

go y fempre he verdade que pofto o chum-
DO derretido de huma parte , e o fogo puro

àà outra , mais quente eí\Á o chumbo do
que o fogo : logo o togo puro de que fal-

lais , náo he a cou(a mais quente que ha.

Eu me explico com hum limile , ou compa-
ração. Supponhamos que hum homem con-

tinuamente gafta quaíi toda a Tua fazenda

em enriquecer hum feu criado , o qual after-

roiha e enthefoura tudo : correndo os annos
,

náo pode efte criado vir a ler m»ais rico que
feu amo ? Quem o duvida ? e com tudo he
verdade

,
que tudo quanto tem lhe veio de

feu amo ; mas por iíTo meimo que elle lho

deo , e o criado o confervou
,

pode vir a

fer mais rico do que elie. O mefmo digo

do fogo , e do chumbo : applicai-o vós iá

,

Silvio* \'amos agora ajuílar a outra queftáo

ácer-
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acerca do pezo do fogo ,
que ahi ha de kr

mais renhida a pendência.

Súv. Pois vós negais que o fogo íeja leve ?

Thead. Nego ; e o ca^o he
,
que náo mo ha-

veis de provar.

Silv. Por . cerro que fim , e com huma expe-

riência, que tendes á viíla ; vós náo vedes

que as lavaredas daquelie forno de cal fobem
para íima ? E fe íobem para íima , he claro

que o fogo he leve. Qual he a razão
,

por

íiue todos dizem que a pedra he pezada,

íenáo porque naniralmenie bufca o ^eu cen-

tro •, aJhm também o fogo naturalmente buf-

ca o feu centro , indo para íima , e por iíTo

he leve ; nem vós podeis duvidar dilTo. Eu
creio 5 Eugénio

,
que iílo em Theodofio he

pura graça, e que náo falia íeriamenre.

Thcod. O difcurío moftrará que falto deveras.

Elle argumento , de que ufaís para provar

que o togo he leve , náo prova nada. Vós
vedes que hum pedaço depáo pofto no fun-

do de hum tanque cheio de agua, tanto que
o largáo , logo íóbe para íima ; e não ha-

veis de dizer que o páo he leve de fua na-

tureza : pois o mefmo digo eu da chamma

:

fim lóbe para fima, mas ifib não he porque
feja leve de ú ; fóbe para íima

, porque o
ar, que he m^iis pezado que a chamma , a

faz fubir para ilma ; aííim como o mr.deiro

mettido na agua fóbe para fniia
, porque a

agua
,
que he mais pezada oue elle , o f?.z

fubir: daqui procede, que^íè o páo he mui
pezado , ou íe elH mui penetrado da agua

^

B u de
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de forte que peze tanto como hum iguaí

volume de agua , náo fcbe para fima ) e o
mefmo fuccederia Te a chamma foffe tâo pe-

zada como o ar.

Silv. Quantas couías dizeis ahi totalmente

incriveis ! Dizeis que o ar he quem taz Tu-

bi r a chamma para fima ,
porque he mais

pezado do que ella ; náo me direis em que

oalanças averlguaftes eftes pezos ?

Theod. Quando tratarmos cio ar
,

que fera

nhum dia deftes , vos moílrarei fe he pe-

zado 5 ou náo
;

por agora bafte dizer-vos,

que hoje ninguém duvida difto ; nem vós

haveis de duvidar , depois de ouvir as ra-

zões 5 e experiências clariíRmas , e convin-

centes , em que nos fundamos : pelo que
fupponhamos por agora que o ar péza. Qiie-

reis ver como o ar he quem faz fubir a

chamma para fima? Náo tendes mais que ir

á máquina Pneumática ; ahi mette-fe numa
veia acceza dentro do vidro , ou recipiente

,

e á medida que o ar fe vai tirando , vai-fe

a chamma abaixando , e fazendo redonda,

até que brevemente fe apaga ; final eviden-

te
5
que o ar era que a tazia íubir para íima.

Silv. Náo poíTo acabar de entender como o
ar , que vós dizeis

, que he pezado , e car-

rega ibbre aquella chamma, anão faz ir pa-

ra baixo , antes , como vós dizeis , a obriga

a ir para íima : ilTo he paradoxo.

Theod. Náo he coufa irto táo nova, que náo
tenhamos todos os dias diante dos olhos ou-

1^ trás femelhantes. O azeite he pezado ; e com
tu-
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tudo fe lançardes hum pouco de azeite em
hum copo , e depois lhe lançardes agua era

fima , ha de vir o azeite para fima , e a

agua para baixo : e a razão he ,
porque fen-

do o azeite pezado , e a agua também pe-

zada , ambos carregáo para baixo , e tazem

força para irem até ao íundo ; porém lá náo
cabem ambas as coulas , ou ha de eftar o
azeite , ou agua : como porém a agua he
mais pezada , carrega com mais força \ e co-

mo tem mais força, ha de vencer o azeite,

e fazer que largue o lugar , que pertende

para fi a agua : le depois lhe lançardes azou-

gue fobre tudo ifto , como o azougue he
mais pezado que a agua , e carrega para bai-

xo com mais torça , ha de fazer a agua o
melmo que ella fez ao azeite , e deitaila fo-

ra do lugar que occupa ; e aílim ficará o
azougue no fundo , depois a agua , e em fi-

ma de tudo o azeite. Entendeis ifto , Eu-
génio ?

Eug. Entendo , e concorda com o que me
dilíeífes da outra vez na tarde , em que me
expiicaftes os liquidos.

ThcGd. Pois o mefmo digo da chamma no
meio do ar ; o mefmo do madeiro leve no
fundo do tanque ; e o mefmo fe deve dizer

todas as vezes que hum liquido mais pezado

faz fubir para íima outro qualquer corpo

mais leve
,
que eftá dentro deJie. Agora náo

havendo experiência, que prove que o fogo

he leve , fica natural o fer pezado , ccmo
todos os mais elementos

, pofto que o feu

pe-
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pezo fcja muito menor fem comparação que
o do ar , (de que Silvio duvida m.uito ) e

muito m.enor que o da agua , e da terra.

Por quanto Deos , quando creou çí^io. Uni-
verib , artendendo á fua conien'açáo , orde-

nou que todos os elementos naturalmente

carregaíTem para hum centro commum
, que

he o centro da terra; aiíim facilmente fe co-

nhece como o Univerio le conlerva
,

por-

çue fe huns elementos carregalTem para bai-

xo , e outros naturalmente higilTem para fi-

ma , em poucos minutos toda eíla iabrica fe

defmancharia
,

piLxando cada qual para fua

parte.

Snv. Allim he : mas carregando todos para

huma parte , miíiurar-le-háo , e confundir-

le-háo com gr..nde deiordem.

Thcod. Toda eiTa defoRiem fe írlva tendo

huns elementos maior pezo que outros
;
por-

que le nós lançarmos em hum copo azeite,

azougue , e agua , ainda que de propoíito

conhindamos tudo
,

palTido pouco tempo

,

ficaráó elies Jiquidos em léus lugares pró-

prios , o azongue em baixo , a agua em íi-

ma deiie , e o azeite em lima da agua
,
pof-

to que todos carreguem para o fundo do
copo : o mefmo íuccede nos elementos. Mas
ainda me nào dou por contente. Até aqui

provei que nào havia funr.amento para pro-

va.r que o togo era leve ; agora quero apon-

tar- vos algum<is experiencit-s
,

que balèan te-

mente períuadem que he pezado. Primeira-

mente , o eíb.nho aílcmado para tormar o

que



Tarde decima, 23

^ue chamamos vidro , com que os azulejos

,

c vafos de barro íicáo vidrados , depois da

calcinação fica mais pezado do que antes de

fe metcer no fogo , náo obítante toda a ma-

téria, que fe evapora na calcinação : donde

inferem muitos ,
que as particulas de fogo ,

que durante a lua calcinação eílào continua-

mente entrando no eftanho , augmentão o

feu pezo ; e o augmento he quafi a jparte

duodécima. Duas onças de limalha de chum-
bo por efpaço de hora e meia calcinados

com a chamma de enxofre , fahem mais pe-

zadas o valor de quatro grãos e meio : em
huma onça de limalha de cobre mettida em
hum vafo , calcinada com três horas de fo-

go , apparecem quarenta e nove grãos de

pezo mais do que antes. ( i )
SHv. líTo pode proceder de algumas particu-

las de matéria eítranha , que fahindo juntas

com a chamma ,
penetrâo o corpo

, que fe

calcina.

Thecd. DefTe parecer he o incomparável Gra-
vefande , que alTenta que o pezo do fogo

não pode conhecer-fe por experiência
;

por

quanto hum pedaço de ferro pofto em bra-

za 5 e bem equiliorado , conlerva o equilí-

brio até depois de frio ( 2 ) . Porem não
obftap-te tão grande voto , muitos com bom
fundamento querem que aqueile augmento
do pezo fe attribua ao fogo. Porque alguns

cór-

( r ) Mufchembroek EHai de Phifique , Tem. i.

pag. 569.

(2) Gravefund» num. 2574.
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corpos calcinrdos com es raios do Sol, jim-»

tos com os elpelhos uflorios , fchem irais

pezados ào que antes ( O • ^^^- Du-Clos
achou que huma Rcguã de Mane reduzida

a pó 5 e depois calcinada , fahia n-ais pezr.da

do que ames. O mefmo fuccedeo a Mr.
Homberj; com a Rcgua de Anúncnic. Sen.e-

lliantes experiências trazem Lemeri , e Mr.
Zumoaac. Ora vós bem vedes que aqui não
tem lugar a voíTa loluçao.

Sih. E que refpondeis á experiência de Gra-
v^rande í

Thecd. Digo que muito menos fogo fe intro-

duz nhum corpo para fe por em braza , do
que para le calcinar ; com que pôde ler que
na calcinação fe conheça augmento de pe-

zo 5 e no ferro em braza não : demais
,
que

para tirar a balança do equilibrio náo baíbi

qualquer pezo. Por tanto fe da outra parte

náo houveíTem experiências tão convincen-

tes , accommodar:.-me a efta
;

porem náo

pollb deixar de dizer qne eíta mefma expe-

riência me prova que o fogo he pezado , em
outra occaíiâo direi o porque : fe oem que eu
julgo que baibi fó a razáo para crer

, que eile

corpo figa a lei geral de todos os mais , nio
havendo ( como náo ha ) fundamento grave

em contrario
,

pois o fubir a chamma para

fima, certamente procede do pezo do ar.

Si!v. Como vós appellais para outro dia, em
que me haveis de mbilrar o pezo do ar,

tcunbem eu para ahi appello. Alas agora co-

mo
(i) Mufchembroei; pag. J70.
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mo amigo , e como Medico vos rogo , Eu^

génio 5
que vos recolhais p-.ra dentro, que

o ar da noite he mui nocivo a quem eíleve

doente como vós. Vamos cá para dentro

,

porque ainda que o dia ekeve bom, íempre

he inverno.

TÍKod. Tendes razão , Silvio : vamics cá para

dentro , eu m.ando accender lume
, que he

grande companheiro para as noites de in-

verno.

Eug. Vamos embora : eu nío def^óílo do ca-

lor do fogo , fendo moderado.

§. III.

Explica-fe ccnio o fcgo fe accende , e ccmo

fe apaga.

Theod. TT M quanto o fogo fe accende , ex-

mj plicar-vos-hei como fe accende.

Silv. Por certo que tem bem pouco que ex-

plicar: em havendo fuzil, e pedreneira, ef-

tá feito todo o negocio.

Eug. Ainda fem ilTo me atrevo eu a accender

fogo : na America vi eu ifto muitas vezes

:

ha duas eípecies de páo ., de que fe valem
aquelles Gentios para accender fogo , íem
outra diligencia mais que roíTar , e esfregar

hum pelo outro : em huma tahca de madei-

ra ( creio que he de páo ferro ) f^zem hum
buraco mui pouco fundo , no qual mettem
huma extremidade aguda de outro páo ; e

re-
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revoIveríc?o-o eprre as mãos , como faz quem
bate o chocolr-.te , fem outro artificio , fe

accende lume : e ]á me dilTeráo (i) que com
o páo de cãr\-.ilho

,
pereira , ou nogueira fe

podia accender fogo ; mas havia de fer en-

coílando á parede huma taboa deftas caftas

de madeira , onde houveíTe hum leve bura-

co 5 no cjual fe encaixaíTe a ponta de hum
páo deíla<; caftas de madeira ; e a outra ex-

tremidade também aguda , havíamos de ap-

plicar :\ outra taboa íèmelhante, que tivcfle-

mos encollada ao peito ; e com num arco

,

como de rebeca , le deve fazer andar á roda

o páo com gn-Lnde velocidade
,
porque então

pega fo3;o. Se bem que , fazendo a experi-

ência 5 não vi lavareda , mas íim grande fu-

mo 5 ficando o páo queimado na extremida-

de , e na cova da tafjoa. j\Ias a difRculdade

eftá em explicar filofoficamente efte efFeito

natural : e qual he a razão
,
por que fe ac-

cende o lume esfregado efte madeiro com o

outro \ ou , como vós dizeis , batendo com
a pedreneira no fuzil ?

Silv. Ilk) pertence a Theodofio ,
que tem pa-

ciência para explicar todos eíTes efFeitos.

Theod. primeiramente he preci fo lembrar-vos

de duas coufas
,
que ja dilTe ; primeira

,
que

em todos , ou quafi todos os corpos íe dáo

muitas partículas de fogo , as quaes eftáo

prezas , e embaraçadas com as mais : fegun-

da 5
que eltas partículas deixadas a fi natu-

ralmente fc movem com hum movimento
vi-

( I ) Noilet. Le^ons phvijq. tora. 4' pag^ 224,



Tarde decima. 27

vibratório , e mui veloz : fuppofto ifto,, to-

das as vezes que nós fizermos aliirmia dili-

gencia 5 com a qual le delenvoivâo , c deí-

embaracem as particulas de fogo ,
que eftáo

em qualquer corpo , temos lume accezo. Ora

quando hum pao le rolla , e esfrega pelo

oucro com força , com efte movimento íe-

paráo-fe as partes do fogo
,
que eiiáo na lu-

periicie , e foltáo-fe das mais ; foltando-le

,

adquirem o feu movimento natural , e temos

fogo accezo.

Silv. Se elTe difcurlb folTe folido
,

qualquer

pão faria o mefmo , le o esfregaíTem por

outro.

Theod. Náo ,
porque nem toda a caíla de páo

tem as partículas prezas do mefmo modo

:

em hum madeiro tailia o movimento , que
tem as particulas com o rolTar

,
para le loi-

rarem as particulas de fogo das mais que as

prendem ; e ifto náo baftará para fazer o
mefmo eíFeito noutro madeiro , em que as

particulas tenháo outra uniáo entre fi. Ad-
virto porém duas coulas : primeira

, que quan-

do o madeiro he mais brando , nem por iíTo

as píirticulas de fogo fe feparáo mais facil-

mente j porque ás vezes as coufas mais bran-

das 5 como V. g. o que chamáo nervo , difh-

ciiltofamente fe feparáo \ e neíle cafo a bran-

dura do corpo procede de ferem as fuás par-

tes mui flexíveis , mas náo de ferem facil-

mente feparaveis : o mefmo fe vê no couro

,

no panno , &c. que fendo muito mais bran-

dos que o vidro , náo obítante iíTo ^ mais fa-

cU-
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cilmente dividimos o vidro ,
que o patino ,

ou couro : a íegunda coufa
,

que advirto

,

he, que fe o movimento for demaziadamen-

te tbrte
,

quafi toda a cafta de madeira pe-

gará fogo 5 como fuccede nos eixos dos co-

ches
3

qu.mdo váo delpedidos com grande

violência , e a mim me tem fuccedido va-

rias vezes.

Eug. Agora fuppofta a doutrina ,
que me ten-

des dado
5 já iei a razão por que o fogo fe

accende tão facilmente com o fuzil , e pe-

dreneira : com a pancada fupponho que fa-

hem da pedreneira algumas particulas de fo-

go ^ as quaes prendem na ifca , da ifca fe

communica o fogo á mecha , e temos luz

acceza,

Theod. Náo difcorreis bem; porque as faifcas

de lume
,

que parece que fahem da pedre-

neira , verdadeiramente fahem do fuzil. He
experiência hoje mui conftante : fe batendo

com a pedreneira no tuzil fobre hum papel

branco , obfervarmos com hum microicopio

as particulas que cahíráo dos dous corpos ,

acharem.os que as faifcas ,
que fcintiláo , são

humas particulas do aço polfo em braza , e

algumas vezes derretido , e reduzido a efco-

ria ( I ): ^ilém diilb também fe obferváo al-

gumas psquenas partes da pedreneira
, que

logo pela fua cor , e diaíFaneidade fe dão a

conhecer.

Silv. E por onde nos confta que eíTas faifcas

sáo parte do aço, e náo da pedreneira?

Thcod.

(i ) Nollet. Lecjoiís phyfiq. tom. 4. pag. 215,
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Theod. Porque muitas sáo actrahidas pela pe-

dra iman , e a pedra iman attrahe o aço , e

náo a pedreneira : algumas vezes aquellas par-

tículas 5 que brilharão muiro , náo obedecem

ao iman ; ( pofto que raras vezes ) mas ifto

he 5
porque a tal partícula ja paiTou a íer er->

coria 5 e mudou de natureza. Sei que ifto

vos ha de parecer difficultoib ;
porque náo

apparece aqui caufa baí^lante para por em
braza as partes miúdas do ferro -, mas a ver-

dade he
,
que a pancada da pedreneira com-

parada com a extrema pequenhez de cada

huma deitas partes , he capaz de as pôr em
braza, e ainda derreter, e fazer tomar a for-

ma de humas bolinhas miudiilimas : a razão

he 5
porque {c nós apertarmos entre os de-

dos huma linha , e puxando-a , a fizerm^os

correr com força roffando os dedos , nos

caufará hum tal calor
, que nos eicaldará:

logo dando nós com a efquina da pedreneira

huma pancada no tuzil , também naquellas

partes , por onde roíTar a efquina da pedre--

neira , ha de haver hum calor muito m.aíor

que na linha
,

por fer huma pancada muiio
mais violenta , e fe fazer o conta£i;o em par-

tes miudiilimas j ora iílo
, junto com a ex-

periência ocular y he baftante para perfuadir

,

que eftas faifcas de lume são , como dizia,

partes ào aço feparadas , e poítas em braza

com a pancada da pedreneira , e náo sáo

partes de fogo
,

que fahiííe da pedreneira,

como muitos creçi. E ainda fem microfco-

pio fe vem huns como grâozinhos de área

pre-
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preta
,

que com a ponta de hum canivete

tocado na pedra imnn fe attrahcm.

Silv. O que ahi faz mais torça he ver-fe ilTo

com os olhos
;
que , levado pela razão , não

o creria eternamente.

Theod. Também eu o náo creria , fenáo folie

a experiência ; mas depois delia
, )á o en-

tendimento acha razão para ie poder fazer

eife eífeito , como dilTe. Ella mefma razão

fe pôde dar para o lume
,
que fer^rm as bef-

tas , dando com as ferraduras nas pedras das

ruas , onde não achamos pédreneiras tão fre-

quentemente com.o vemos ferir lume.

Eug. Parece incrível que com a pancada fal-

tem fora ali^umas partes de lerro , fendo tão

duro ; e nos vemos que as faifcas dt lume
faltáo fora.

Theod, As ferraduras he certo que fe gaftão ;

e não fe podem gaftar , fenão por íe irem

feparando , e tirando fora pouco a pouco
partículas de ferro , ou aço.

Silv. Mas porque não tere lume o fuzil «com

outra caíla de pedra , fenão com a pedre-

neira ^

Theod. Eu não duvido que o fuzil fira lume
com outra pedra , como vemos no lume,
que fezem as ferraduras , e no fogo que mui-

tas vezes ter.i pegado defd;raçadc mente em
alguns engenhos de pólvora

,
por darem al-

2;uns tetros nas pedras ordinárias de moer a

pólvora, Scc. mi.s o fer para efte elíeito

mais própria a pedreneira
, procede de fer

mais propna para arrancar , e feparar eftas

par-
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partículas miudiílimas do aço , por cauía da

iua dureza , ou outra circumlbncia feme-

Ihante.

Sil\f. Ainda tenho huriía dúvida. Duas pedre-

neiras juntas , batendo fiuma na outra , fe-

rem lume : logo o lume não he do aço.

Thtod. Duas pedreneiras , batendo huma na

outra , fazem hum clarão , mas náo defpe-

dem faifca luminofa , como faz o fuzil : e

para vos certificardes que eftas faifc^.s iahem
cio fuzil j e náo da pedreneira , reparai que
tendo a pedreneira íixa na mão encoftada

ao bofete y e batendo com o fuzil , íalt^o

pela maior parte as hifcas para fima : pelo

contrario fuccede tendo o fuzil na máo fi-

xa , e batendo com a pedreneira ; o que
fuccede , porque a pedreneira rapando para

baixo o fjzil , para lá lança as faifcas j e

quando a pedreneira eRá fixa , rapa o fuzil

para fima.

Eug. Antes que palTemos adiante , falta faber

a razáo filoiofica
,
pcrque ufamos da ifca , e

mecha para eíte miniiterio.

Thcod. A ifca ordinária he de panno queima-
do 5 no qual mais bcilmente prende o fogo >

porque as particulas de fogo
, que alli refi-

dem y mais facilmente fe feparáo das outras

,

de forte que pofsáo luzir, € communicar o
feu movimento ás mais

,
por cauia de haver

já mui pouca uniáo entre as partes do pan-
no : a mecha coíluma fer de enxofre

5 por-
que no enxofre ha grande abundância de
particular de fogo , e com pouca uniáo en-

tre
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tre íi ; por iíío o enxofre he huma das cóu-

fas
,
que mais facilmente fe infiammáo. Eis-

aq-ii eílí explicado filofoficamente o modo

,

com q le fe accende o fogo ordinariamente.

Eug. Faltáo ainda aljuns modos extraordiná-

rios dz accender o íogo , que quero me ex-

pliqueis. Se nos checarmos huma vé.a ac-

ceza ao fumo de outra apagada de pouco

,

que ainda eílí fumegando , he coufa mui
ordinária defcer o fogo , e ir bufc^^r o pavio

da vela apagada
,
que ainda eftá fumegando :

eíle eíleito , ainda que ordinário , iempre

me admira
;
quizera faber a lua caufa.

Thecd. A caufa
,

que a meu ver produz eíTe

ef^eIto 5 he a que vou a dizer. Do pavio,

que elH fumegando , fahem muitas particu-

las de fogo mifturadas no fumo , as quaes

náo luzem
,

porque vão prezas , e embara-

çadas com outras ; porém efta prizáo he

tal, que facilmente fe podem defembaraçar,

e ( como dizem os Ne>x-tonianos ) a cham-

ma náo he mais que o fumo accezo : tanto

que o fumD ciegou á chamma da outra ve-

la 5 nr.ruralmente fe accendem as partículas

de fogo , que hiáo mifturadas no tumo , e

pega o fogo pe.o fumo abaixo , como por

num raftilho de pólvora , e vai accender o

pavio
,

que eíká fumegando , e por iíTo

promprilfimo para tornar a pegar fogo : mas
para íacceder cll:e elreito , he pre:i<o que o

fumo náo vá mui difperfo
,

porque então

pode íucceder que as particulas de fogo por

itiui feparadas fe nío accendáo humas ás

ou-
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outras. Outros dâo outra razáo deíleeffeito,

que aqui náo aponto
,

porque náo me agra-

da tanto 5 nem vós a haveis de entender tão

facilmente ( i )

.

Eug. Embora. Mas dizei-me : Como poíTo eu

com o mefmo aiTopro , com que apaguei hu-

ma vela , tornar a accendella i que he huma
coufa

,
que <uccede frequentemente.

Thi:od. A razáo deííe effeito he a mefma de
outro ainda mais frequente

;
porque o modo

mais ordinário de accender o lume he fa-

zer-lhe vento : para iíío usâo os artífices de
foles 5 que alToprando perenemente , fazem
crefcer muito o fogo. Antes que vos dê a

razáo defte efíèito , he precifo advertir
, que

o vento fó 5 nem o aílopro nunca accendeo

o fogo , ie elie náo eiliveíTe já accezo ; q
que faz he accendello mais ; e ás vezes tan-

to
,
que levanta chamma : iílo fuccede

, por-

que como no carvão v. g. em braza , elfáo

as partículas todas em movimento ^ alTopran-

do fe augmenta mais o movimento , e p6-
i\^-Çt augmentar tanto

, que as partículas de
fogo

,
que antes fe náo ;ic:;baváo de foltar,

e defprender das mais , agora voem. íbltas

,

€ livres j e ifto he a chamma. Eila mefma
razáo , que dou para fe accenderem as bra-

zas com o vento , dou para fe accender o
pavio da veia , que eílá em braza , com o
aiTopro.

Silv. Mas como pode iíío fer , fe o mefmo
alíopro apaga a chamma , que já eftava acceza. ?

Tom.IIL C Thçod,

(1} P, Regnaulr. tom. 2. pag. 6},
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Theod. Qiiando a chamma eftá acceza , eílão

íahmdo lucceíTivamente muitas partículas de

fogo ; e humas que agora fahem , váo fol-

tando as outras
,
que hão de fahir atrás dei-

las : quando eu aiTopro , diíPipo a chamma ,

e eipalho as partículas de fogo
,

que haviáo

de íoltar as outras
,

que lhes havião de fuc-

ceder ; e como eítas náo ficarão de todo li-

vres, e foitas 5 náo fahírào , e extin^uio-le

a chamma : porém fe eu continuar aíTopran-

do com força , acaba de fazer o aíícpro o

que náo acabáráo de fazer as partículas de

fogo , que fahiráo
;

porque com efte movi-

mento , aue o aflbpro dá, fe acabáo de fol-

tar as partículas de fogo
,

que eilaváo para

fahir , e temos outra vez a chamma acceza.

Silv. Ora já que explicaftes como o mefmo
aíTopro apaga a vela , e a toma a accender

,

explicai-me como a agua, que coftuma apa-

gar o fogo , accende a cal , e a faz arâer

com lavaredas : quero ver, Eugénio, como
fe explica efte eíFeíto , fem recorrer aos

princípios dos Periparetícos.

Theod. Eu o explicarei ^ porém para que Eu-

génio tenha onde efcolher , dizei vos , Sil-

vio , como fe explicáo elTes eíFeitos no vof-

fo fyltema.

Silv. Nós dizemos que o fogo he fumma-
mente cálido , e mui fecco ; a agua p^Io

contrario he fummamente fria , e muito hú-

mida ; quando fe lança fobre o fogo , o frio

,fummo
,
que he huma qualidade dirtinéfa de

toda a matéria , deílroe o calor fummo do
fo-
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fogo ,
que he outra femelhante qualidade ; e

a humidade da agua deftroe a feceura do

fogo. Quando porem lançamos agua na qú
,

psrceiíde o trio da agua deítruir o calor,

que tem dentro em li a pedra de eal ; o ca-

lor tanto que fente o inimigo , ajunta todas

as fuás forças , e rsconcentra-ie
,

para poder

reíiílir ao frio da a^ua mais vigorofamente

;

com ifto erefcs ,0 ciior tanto
, que produz

fo^o, e faz ferver a agu:^., Eis-aqui eílá ex-

plicado eite efFíito em quatro palavras.

Eug. Noutro tempo não me défagradaria a

explicação , mas agora tazem-me dúvida al-

gumas coulas. Primeira : fe o frio da agua

vence o calor do fogo de hum madeiro ar-

dente
,
porque não vencerá o calor de huma

pedra de cal , que aindu náo arde j fendo eiTe

calor menor do que o calor do madeiro ar-

dendo , ou de hum ferro em braza ? Além
diíTo 5 fe a agua por caufa do feu frio he
que faz excitar O togo na cai , fegue-fe que
ie lançarmos na cal agua fervendo , não ha
de arder a cal \ porque ja ahi náo ha na
agua frio , que va combater com o calor da

cal j e ifto he contra a experiência, porque

fempre a cal arde , ou lhe lancem agua fria

,

ou quente. Mais : Se nós lançarmos agua em
. hum barril de pólvora

,
parece^me que por

e.Ta voíía razão também havia de arder a

pólvora i porque o fno da agua hayia de ir

d eia liar o crio: da pólvora , o qual ajuntan-

do as fua> forças, que náo podemos negar,

que são maiores .que as da c<d , fahiria vi-

C ii £lo-
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(^oriofo produzindo grande fogo ; c vemos
que nnda difto he aílim.

Súv. EíTes argumentos , Eugénio , náo valem

nada, porque lo o calor da cal he que tem
virtude para fazer elTes efFeitos , e náo o ca-

lor da pólvora , ou do ferro em braza. No
que reípeita a agua quente

, que faz arder a

cal , digo que a agua fervendo fempre tem

a fua frialdacie eiTencial
,

porque elTri nunca

a pode perder , tem fó a quentura acciden-

tal
;

portanto na agua fervendo fempre ha

frio que bafte para combater com o calor

da cal.

Theod. Agora vos digo , Eugénio
,

que eftáo

explicados eftes eífeitos com toda a clareza.

Aquelle frio eiTencial na agua fervendo
,

aquella virtude efpecial no calor da cal
, pa-

ra juntar todas as fuás forças , como quem
toca a rebate para vencer o inimigo

;
quan-

do nem a pólvora , nem o ferro em braza

,

nem hum madeiro ardendo tem femelhante

virtude , sáo humas coulas táo claras , e na-

ruraes
,

que meninos de fete annos as en-

tendem.

Silv. Pois explicai vós , Theodoíio , efte ef-

feito natural no voífo fyftema , c veremos
qual explicação he mais natural.

Theod. Primeiramente , eu já diíTe que o fo-

go fe accendia quando as partículas de fo-

go
,
que eftaváo no madeiro , v. g. fe folta-

vio das mais 5 e adquiriáo o feu movimenro
natural , com que luziáo

_,
&c. Suppofto if-

to , todas as vezes que as partículas de fo-
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go ,
que fe hiáo defembaraçando , fe toma-

rem a embaraçar de novo com outras , te-

mos o fogo apagado ; e como quando lan-

çamos agua no madeiro ardendo , as partí-

culas de agua entrando pelos poros do ma-

deiro 5 embaraçáo a fahida das partículas do

fogo 5 impedem que le mováo , e façáo os

eftèítos 5
que antes fazíáo ; por iíTo dizemos

que apagáo o fogo. Vamos agora a dar a

razão
,

por que na cal fuccede pelo contra-

rio. A cal faz-fe defta forte : dentro de hum
como poço fazem huma abobada de certa

cafta de pedra folta , e fobre efta abobada

aberta por muitas partes vào carregando pe-

dra da mefma cafta até fima : feito ifto , no

váo que licou em baixo accendem togo

,

ue váo nutrindo por muitos dias continua-

os : as partículas de fogo
,

que fahem da

lenha , váo-fe mettendo , e introduzindo pe-

las pedras, que eftáo em ílma, e juntamen-

te váo feparando algumas partículas de agua

,

que as pedras tinháo , e as fazem fahir era

vapores
,

que são aquelie fumo negro , e

erpciTo
,

que ha pouco vimos fahir daquelle

forno de cal, que alTuftou a Silvio. Suppof-

to ííto , as partículas da pedra náo háo de

ficar táo unidas como antes
,

porque as par-

tículas de agua, que fahíráo , háo de fazer

fua falta, por quanto não eráo partículas de

humor, que eftivelTem nos poros , como a

agua eílá nos poros do pio molhado ; eráo

partículas
, que unidas , e travadas com as

dos outros elementos , compunhão a fub-

ílan-

l
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ftancia da pedra : logo fahindo , haviáo dei-

xar as outnis p rtes mais foltas. A'ém diílo

as partículas de foi^o , cjue entráráo de no-

vo , haviáo por em grandiílimo niovimí^nro

as p-irtkulas da pedra, e também haviáo íe-

paraiias iiroito entre fi , e fazer que ficaíTem

com hiima união mui fraca; nifto náo pode
haver dúvida. Demais , as partículas do fo^o

haviáo de ficar mertidas , e entdladas pelos

poros da pedra , e por ilTo náo fe movem
com o leu movimento natural , náo quei-

máo 5 nem luzem, &:c. , ainda que eítejáo

em grande abundância dentro da pedra de
cal : tiremos pois a pedra de cal do forno

,

e depois de esfriar , fe houver alguma cau-

fa c|ue defembarace , e folte as particulas

de fogo , que nella fe introduzirão
, parece-

V09 a vós, Eugénio, que efta pe:lra arderá?

Eug. Parece-me que fim, principalmente fup-

pofto o que íica dito do logo.

Thíod, Pois iíTo fdZ a agua : mettendo eíla

pedra na agua , vai a agua entrando pcios

poros da pedra, vai a pedra amoliecendo, e

vai-fe desiazendo a uniáo
,

que linháo as

partes da cai entre fi : tanto que as partes da

cai l"e váo feparando , as particulas de fogo

,

que eftáo mettidas pelos j^óros em grande

abundância
,

principiáo a iohar-fe , e fahem
para fora com o leu movimento naturíJ , lu-

zindo , iSíC. Eis-aqui como fe accende o fo-

go na cal.

Eug. Agora já náo acho dificuldade no que
até aqui me parecia dilficuitofo de explicar.

Jheod.
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Tbeod, Vede a^ora como ifto concorda com

tudo o mais
,

que obiervamos na cai. Pri-

meiramente , depois da cal arder de todo

,

por mais agua que lhe deiteis , já náo na

de arder ,
porque já fahíráo para fora as par-

ticulas de fogo ,
que lá eftaváo : em quanto

porém náo acabarem de fahir
,

quanto mais

agua lhe lançarem, mais ha de ferver.

Silv. Náo paíTeis adiante. Dizei-me : E por-

que náo ha de arder huma pedreneira , ou
hum madeiro mettido na agua ? Porventu-

ra náo tem partículas de fogo
,

que fe pof-

são foltar?

TÍKod. Tem ; mas a agua náo lhas pode iol-

tar
,

porque as partículas de foso , que ha

na peareneira v. g. , ou no madeiro , eftáo

fortemente unidas , e atadas com as partícu-

las dos outros elementos ; e como a agua

tilo tem força para defatar efte vinculo ^ náo

pode foltar as partículas de fogo : porém na

cal fim ,
porque as partículas de togo náo

eftáo unidas , nem atadas a coufa nenhuma

;

eíláo mettidas pelos poros , e entaladas nel-

les ; e por outra parte , como as partículas

da cal por caufa da calcinação eftáo entre

fi prezas com hum vinculo mui froxo , co-

mo já dilTe, a agua pode desfazer efte vin-

culo 5 e amollecer a pedra de cal ; com ifto

os poros alargáo-ie , ficáo as partículas de

fogo defentaladas , e livres , 3cc.

Silv. Ao menos porque náo ha de fucceder

o mefmo effeito com outra quaiquer c:.il:a

- de pedra
, que não feja a que coftumáo

,

fe
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fe a calcinarem , e depois a lançarem na

asua ?

Thtod. Porque nem toda a pedra ficará com
a calcinação taJ

,
que Te amoUeça , ou des-

faça com a a^ua , e para fahirem as partícu-

las de fogo , he preciío que a pedra fe

abrande de tai forte com a agua
,

que lhe

deitâo
,
que os poros fe alarguem , e as par-

tículas fiquem livres.

Silv. Ainda pergunto mais : E porque náo ha

de ficar toda a caíla de pedra tal com a cal-

cinação
5

que fe poíTa amollecer , ou desfa-

zer com a agua , fe toda eílá igualmente

fobre o fogo ?

TheOíL A razão he , porque nhumas pedras

fera o vinculo tão force
, que o náo pofla

vencer o fo^o tão facilmente , como noutras

pedras : em humas feráo os poros tão lar-

gos
5 que as partículas de fogo entrem , e

laião á vontade , ou fe acommodem ncUes

,

fem fazerem notável deílruição na contex-

tura da pedra ; em outras fi.nalmente feráo

as partes algum tanto mais flexíveis , de for-

te que fem íe defprenderem humas das ou-

tras 5 dem lugar as partículas de togo para

le metterem entre ellas : portanio em todos

eíles cafos pôde a pedra aturar a calcinação

,

fem ficar tal
,

que fe desfaça , ou amolleça

com a agua.

*5*í/v. Sempre ficamos com difficuldades : náo
vos moierteis mais

,
que Eugénio parecc-me

que tem entendido perfeitamente.

£u^. Sim tenho : podemos paílaj adiante , fe

não
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não ha mais que dizer íobre o medo, com
que fe accende o fo^^o.

Thecd. Ainda ha outro modo de accender fo-

fo ,
que he com a máquina Eleòlrica ; mas

eíl:e pafmoro eíFcico , e de outros innume-

raveis, que fe obler\'áo neíla miaQuina, tra-

taremos leparadamente
,

quando o pedir a

boa ordem que levamos. A^ora devemos tra-

tar dos principaes effeitos do fogo j e Terá

brevemiCnte ,
porque vós , Silvio , creio já

eftais violento
,

por ferem horas de vos re-

tirardes ao voíTo eíluao.

Silv. Náo m.e pode fer jamais violento o ef-

tar na voíTa companhia : e ainda que as ho-

ras , em que eftam.os , são as que tenho de-

putadas para o eíludo , eílou hoje com a ca-

beça náo muito boa , diipenro no efludo ;

podeis difcorrer com a difrusáo
, que qui-

zerdes , que de boa vontade vos acompa-
nharei.

Eug. Eftimo a voíTa demora^ poílo que finto

que feja por efla caufa.

§. IV.

Explkão-fe os principaes effeitos do fogo.

Theod. /^ Primeiro ciíeito
,
que devemos ex-

kJ plicar, he efle que agora eftamos

recebendo do fogo.

Eug. Dous recebemos agora
, que são o de

nos ailumiar, e de nos aquentar ; qual d^í-

tes explicais? TbeoíU
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Theod, Seja a luz : depois iremos ao calor.

A luz dizem es Gaíendianos , como vos ex-

pliquei
5
que confiftia no movimento tremu-

lo da matéria etherea ; ora as psrticulas de

fò^o movendo- fe com hum movimerxto tre-

mulo e vibratório , hão de communicar Te-

melhante movimento ás particulas de maté-

ria etherea ,
que eftiver junto das do Í050

;

e como todas as vezes que as particulas de

matéria etherea fe movem com movimento
tremulo e vibratório á luz, fica c^aro que o

fogo ha de luzir. No fyftema Newton iano

expiica-fe ainda melhor : como a luz na fua

fentença he to^:;o , claramente fe entende

como o fogo efpaiha luz
;

pois as meimas
particular

,
que juntas fazem chamma , fepa-

radas , e el palhadas fazem luz , tanto mais

fraca
,

quanto mais ao longe
,

pois então

mais efpalhadas eftáo as particulas de fogo.

Eug. IlTo he facil de entender : vamos ao

calor.

Theod. O calor já vos dilTe que coníiftia no

movimento tremulo e perturbado do corpo

,

que eílá quente : como as particulas de fo-

go de íi tem movimento tremulo e vibrató-

rio 5 a todos os corpos , onde entrarem , hão

de communicar eite movimento : agora co-

mo as particulas de togo entráo nos corpos

,

vos direi mais devagar. Eis-aqui porque o

lume faz ferver a agua , eis-aqui como der-

rete os mcraes , &c.

Eug. No modo com que faz fer\'er a agua

lenho eipeci.il diriiculdade j porque íe mette

cn-
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entre o lume , e a agua roc^.a a groíTura do

cobre , ou barro , de que he feito o v?ío ,

em cue fe aqueni?. : dizei-me , como he iílo í

^heod.
''

As partículas do fogo pafsáo^ pelos po-

ros do vafo 5 e communicáo-fe á agua \ e

como de fua natureza tem o moverem-fe

com hum trem.or mui veioz ^ váo ccrr.muni-

cando efte movimento á agua, m.ais cu mx-

nos , conforme he a quantidade da agua , e

o tempo 5 e quantidade do fogo. Nem vos

pareça impoíTivel o paliarem as paniculas de

fogo pelo cobre , cu outra qualquer matéria

do vafo , em que fe aquenta a agua
\

por-

que já vos moftrei que todos os córpcs ti-

nháo poros em grande quantidade \ Q i ) e

que as partículas do fogo eráo m.uí lubtis

:

portanto ainda que a chamma de fogo

,

dando no cobre , náo entre vifivelm.ente para

dentro , com tudo muitas partículas efpaiha-

das entráo , e por iíTo náo sáo vifiveis , nem
fenfiveis.

Bug. E qual he a razão
,

por que a agua,

quando fer/e , fen pre em í:ma eftá mais

quente que em baixo , como dizem ?

Theod, He ,
porque como a agua

,
quanto

n:ais quente eífá, tanto mais leve fica, por

iíTo a agua, que eftá mais quente , fempre

vem para flm.a , ficando em baixo a que,

per eítar menos quente , fica mais pezada.

Eug. Ainda não eltou fatís feito : e qual he a

razão
, por que a agua quanto mais quente

eftá, tanto fica mais levei iDecd,

( I ) Tom. I. Tarde I. í. V. e mais difFuramen»

te no Tom. 11, Tareie V. h lY.
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Theod. He porc|ue a agua quando fe aquen-

ta , rarefaz-te. Como o calor confifte no mo-
vimento 5 movendo-fe as partículas da agua

perturbadamente , háo de apartar-fe humas
das outras , e háo de ficar entre ellas alguns

váos , lilo he , eípaços vaíios de agua ; e af-

fim ha de crelcer , e ficar mais rarefeita , e

por confeguinte mais leve , como já vos ex-

pliquei
,
quando tratei da rarefacção. Eis-

aqui porque a agua faz aquelles olhos , e

borbolhóes quando ferve ; e como fica mais

leve 5 vem ao de fima da outra. Os New:o-
nianos dizem que com o calor crefce a for-

ça repulfiva
,
que todas as partículas tem en-

tre fi 5 e por iffo fe feparáo , e ás vezes fc

feparáo tanto
,

que fe muda a agua em va-

por.

Eug. Dizei-me mais , Theodofio : Acafo he
certa efta experiência ? Diflèráo-me que

,

pondo ao lume huma tigella , ou qualquer

outro vaio com agua ate ferver , tirando-fe

então do lume , e pondo-lhe a mão por bai-

xo 5 fe achava o fundo frio. Eu não poffo

tal crer
j
porem , fe aílim he

,
quero me deis

a razão.

Thcod. Direi : Já fiz a experiência , e não
achei o fundo do vafo frio

; porém com
hum calor moderado , muito menor fem
comparação do que fe efperava : a razão que
alguns dão defte efFeito , he efta : as partí-

culas de logo
,

que vao entrando pelo fun-

do do vruO , achão nefte alguma refiítencia

;

c quanto mais refillencia achão , mais mo-
\em
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vem as fuás partículas , e maior calor lhe

communicão ; aííim como o vento
,
que paf-

fa por hum^ rede mais á vcntacle , do que

por hum vco tapado , move muito mais o

véo do que a rede, porque quanto mais re-

fiftencia acha para paliar, mais impreisáo raz

no que lhe relifte : aíIim também tazem as

partículas de fogo ; por iíTo quanto mais

grolío he o fundo , miuor calor concebe

,

ainda que mais devagar : porem pouco a

pouco váo as particulas de togo abrindo ca-

minho •, e quando tem já aberto o caminho
para irem para fima , já fazem menos im-

preisáo no tundo do vaio , e demoráo-íe ahi

menos tempo : de que naíce Hcar entáo o
fundo menos quente

,
quando a agua iervc

em cachões , do que quando principiava a
fer\'er

,
porque entáo , como ainda as parti-

culas de togo nâo tinháo aberto tanto o ca-

minho , demoraváo-ie mais nos poros do
fundo , e faziáo que eíliveíTe mais quente.

Mas a mim parece-me que eífa razão io náo
baifa

; porque ie puzermos ao lume huma
tigella de cobre fem licor algum dentro^
milita eíFa meíma razão ; e com tudo ha de
conceber tal calor , que fe derreta : logo a

razáo porque quando tem agua fervendo , o
fundo tem hum calor folirivel, náo he efta

razáo
, pelo menos náo he fo ella.

Eug. Pois que razáo dais vós ?

Theod. Refpondo com huma experiência. Hei
de dobrar hum papel de modo que poiTa

confervar em fi alguma porção de agua , co-

mo
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mo fe folTe hum vafo ; hei cie pollo fobre

a chamma de huma vela, e por muito tem-

po fe confervará , fem que o fo^o quaime
o papel , nem o rompa. Náo gaíla muito
tempo a experiência em fe preparar. Repa-
rai, e vede.

Eug. Se continuardes , creio que a chamma
na de queimar o papel.

Silv. Também concordo no mefmo : deixai

eftar mais tempo o papel íobre o fogo.

Tbccd. O tempo dou por teftemunha
,

quan-

do vos derdes por fatisfeito , e vos delenga-

nardes que o fogo náo queima o papel, di-

zei-mo para dar a experiência por concluída.

Euj!^. Eftá vifto que náo fe queima : baila,

tirai-o para fora.

Thcod. Aqui o tendes inteiramente sáo ; uni-

camente eíVí dianiufcado do fumo. Vamos
agora ao nollb cafo. \^ós bem vedes que a

agua he quem deiendeo eile papei de fer

queimado
,
pois também a a^ua

, que eíliver

• no vafo de cobre v. g. fera a caufa delle

náo conceber tão grande calor , que fe de*--

reca ; e ifto convence -fe , porque tendo agua

,

certamente fe náo ha de derreter ; e fem
agua , ou outro licor , fem dúvida fe derre-

terá. As partículas de agua , como eíláo mui
• chegadas á parte interior do vafo , impedem

bafbntemente que fe náo mováo com hum
movimento táo rápido , e forte , como fe

moveriáo eftando o vafo fecco ; e como as

particulc 3 do metrJ tem entre íí grande uaiáo ,

náo podem coni:eber grande movimento as

par-
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partes exteriores do fundo , fem que tam-

bem as partes interiores tenháo hum movi-

mento quafi igual
; por ilTo íe a agua emba-

raça em grande parte o movimento , e ca-

lor da parte interior do fundo , também ha

de emíbaraçar o movimento , e calor da par-

te de fora
,
que toca no lume. Periuado-me

defía razão por outra experiência ,
que fiz

para o intento : mandei aquentar agua em
hum vafo de páo , c obfer\-ei ,

que a parte

exterior do fundo fe punha em braza*, don-

de inferi , que como as partes do páo não

tem entre fi uniáo táo forte ,
podiáo aquel-

las particulas
,

que tccavâo o fogo , conce-

ber movimento , e ca'or baftante para fe por

em bn.za , conrer\-ando-re a fuperhcie inte-

rior do fundo illefa ; o que não he fácil íuc-

ceder no metal
, pela razáo ,

que já diíTe , da

mais forte uniáo
, que tem as fuás partes j

por uTo não póce conceber huma parte do
metal movimento , e calor grande , lem que
as outras partes concebáo femelhante movi-
mento 5 e calor : daqui vem , que tanto a

frialdade, como o calor, traípaífa mais facil-

mente o metal
, que a misdeira ; e effa he a

razão
, por que nas chocolateiras , e outros

vafo 3 fenielhantes u íamos de cabos de páo :

e como a agua defende a parte interior do
fundo ^ como defendeo o papel , fegue-ie

por boa confequencia
,

que t<;mbem ha de
defender a parte exterior do fundo , e Lazer

que não conceba táo grande calor , como
pede o fogo

i
. e p^ia mefína razáo faz que

fe
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le náo derreta. Efta explicação he a que mt
parece menos má.

Eug. Vós fallaftes ahi nhum eíFeito do fogo,
que he derreter os metaes , o qual ainda me
não explicdftes.

Tbeod. O modo , com que o fogo derrete os

metaes , he eíle. As particuh.s de togo en-

rráo peios poros do metal : em quanto o mo-
vimento

, que adquirem as partículas do me*
tal por virtude do fogo , nào he táo forte

confo a união , que as partículas tem entre

fi , fó tem calor o metal ; tanto porém que
o tal movimento crefce de forte

,
que chega

a vencer a união
,

que as partes do metal

tem entre fi , feparão-fe ^ e principião a mo-
ver-íè livremente para huma parte , e para

outra , como fazem as coufas liquidas ; e eis-

aqui como fe derretem os metaes ; porque

derreterem-fe , he fazerem-fe líquidos ; e íer

hum corpo liquido , como vos diiTe já , não
he mais que ter as fuás partes unidas com
huma união tão débil , que fe pofsão facil-

mente humas fem as outras mover para qual-

quer parte. Daqui nafce
,

que huns metaes

aturão maior calor antes de fe derreterem,

. do que outros , porque tem entre as fuás

partes huma união mais forte , a qual cufta

mais ao fogo o vencella
;

por iíTo o fogo,

que baíh para derreter o chumbo, nào baí-

. ta para derreter o ferro , nem o cobre , 8cc.

Silv. Tudo o que tendes explicado vê-lè que

não he aílim; porque nós vemos que o fo-

'. go , ainda o mais intenfo , , que derrete o
fer-
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ferro , não derrete o barro , nem os ovos

,

&c. , antes os faz mais duros. Já aqui náo

ha movimento, que fepare as partes I Qiie

me dizeis ?

Thsod, Também fe explica iílo bellamente

:

o barro rnoile tem muitas partículas de agu.^

mi fturadas ; com o fogo evaporáo-fe eilas

partículas , e fica o barro
,
que como he de

jiia natureza fecco , e folido , fe o fogo aper-

ta com eile , eftalla ; o meimo digo de to-

das as mais coufas
,
que sâo molles

,
por te-

rem em fi muitas partículas de agua , ou
outro qiii-Jquer humor, porque poftas ao lu-

me 5 evapora-fe o humor , e ficáo duras

:

agora a razáo , por que pondo-fe ?.o lume
hum pedaço de barro cozido , e hum pouco

de chumbo , o barro eitalla , e náo fe der-

rete 5 e cás avéiías o chumbo dcrrete-fe , e

náo eftalla , nafce da efpeciri união , que

tem as partes de huma 5 e outra coufa , e

também da flexibilidade das partes ; o que
rjnda que fe náo polTa moftrar aos olhos

com experiências 5 baftantemente o perfuade

a razáo.

Silv. Dizeis vós que perfuade. Vamos adian-

te
; porque fe nós entrarmos a altercar fobre

cada ponto , nunca fe acabarei de tratar huma
matéria. Vamos ao principal eíFeito do fo-

go
5 que he o de queimar.

Theod, Fnnefto eíFeito na verdade , como mof-
trou o incêndio de antehontem ; mas vamos
a explicallo hlofoficamente. Todos os cor-

pos miftos , ou quafi todos , tem em íi , co-

Tom. lil. D mo
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mo vos diiTe , muitas partículas de fogo mií-

turadas , e tecidas com as partículas dos ou-

tros elementos : citas partículas de fogo

,

ainda que de lua natureza tenhão hum mo-
vimento tremulo , e concifo , com tudo fe

eíliverem prezas , e embaraçadas com ou-

tras 5 náo podem exercitar o feu movimen-
to : por iflcv ainda que dentro em hum ma-

deiro , ou dentro em hum barril de pólvora

eílcjáo multas partículas de fogo , nenhum
effeito fazem ,

porque eftáo prezas com ou-

tras
,
que lhe embaraçáo o movimento , raiz

de todos os cfFeitos. Porém fe houver algu-

ma coufa ,
que defembarace eftas partículas

de fogo , e as folte , cilas por fi ie movem
com o movimento ,

que lhes he natural ; e

temos o fogo accezo.

Eug. E quem ha de ir defembaraç.ir , e d^f-

prender as partículas de fos^o ,
que no ma-

deiro V. g. eíHo prezas com as mais ?

Tbcod. IlTo faz-fe de muitos modos. Primei-

ramente fe puzermos hum madeiro fobre o
lume 5 as partículas de fogo ,

que vem de-

baixo , vem com o movimento , oue lhes he
nararai ; e entrando pelos poros do madeiro

com o feu movimento , entráo a feparar hu-

mas partículas das outras ; e as partículas do

fogo , que eíhváo no madeiro , tanto que

as defemharaçáo das mais, principiáo a mo-
ver-fe com o feu movimento natunil , e tre-

mulo ; e pela mefma razão vão feparando as

outras , que tem junto a íi , as quaes por
• modo femeihante adquirem o feu movimen-

to
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to natural , e váo íoltando as outras partícu-

las, e deíle modo fe vai o ^02^0 ateando no
madeiro : durando iílo algum tempo , fe-

gue-fe que todas, ou quafi todas as partícu-

las íe feparáo ; as de fogo fahiráõ para fora

na chamma ; as de terra licaráó na cinza ; as

de agua , e de ar fahiráo em fumo , e ficou

o madeiro queim.ado. Se o madeiro he grof-

fo 5 ordinariamente fica carvão
, porque não

fe fepararáõ as partículas totalmente
; por

tanto ficáo ainda as partículas térreas enne
fi unidas , e algumas de fogo , e dos outros

clementes , cue fe náo pudcráo feparar táo

depreila ; porem tomando a accender o air-

váo , ultimamente fe desfaz em cinza, vo-
ando em fumiO e chamma as partículas dos
outros elementos.

Eug, E porque razão o madeiro molhrdo em
agua, amda que feja fervendo, diificuitcfa-

mente arde ?

'Theod. He porque as partículas de a^ua fe

metrêrão , e entranharão pelos poros cio ma-
deiro , de forte que nem deixáo entrar as

partículas do fogo
, que o pertende queimar

,

nem deixáo fahir as partículas do fogo
, que

ha dentro do madeiro : por efta razão ne
precífo que o fo^o de fora faça fahir em
vapor e fumo toda a agua , que occupava
efles poros

,
para depois dilíb entrar a òe[-

pender e foltar as partículas dos elementos ;

por íiTo o páo fecco arde mais depreíía , e

ainda mais o que já principiou a arder , e

depois com o alTopro fe apagou.

D ii Eug.
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Eug. Tudo concorda com o cue rendes dÍEo ;

porem quando o pao arde, iem o porem ao

lume , como explicais vós eil:e efteito í

Theod. Se o põe aos raios do Scl juntos pelo

eipelho uftorio
, já vos expliquei como ifib

era ; os Xe^xtonianos dáo huma razáo mui
boa : dizem qne com.o a luz he iubilancia

de fogo , muita luz junta he fos;o baliante

para queimar ; de forma que allim como as

pardculas de fogo , que vão nhum raio fim-

ples do Sol 5 baftâo para aquecer o madeiro ,

todas as partículas de fogo
, que fe acháo

em todos os raios do Sol juntos pelo eípe-

Iho 5 fazem hum calor capaz de queimar ; o
<]ue fuiHcientemente fe perfuade com as ex-

periências que referi em ordem ao pezo do

fogo. (pag. 25.)
Eiig. Agora tomara eu faber a razáo

, por que

hum p?.peí
,
poílo fobre a cham.ma de huma

vela em alguma diílancia , náo obílanre ifib

,

fe queima^
Tbcoil. He porque as partículas de fogo

,
que

fahem da chamma , e fe efpalháo pelo ar

,

vác-fe empregando no papel , que eftá em
. ílma , e vão pouco a pouco defatando as

fuás partículas de forte
,

que fe feparáo as

^articulas de fogo
,
que o papel tem dentro

em fi 5 das mais partículas ; e alíim arde o

papel. Mas agora quero eu fazer huma ex-

periência , de que vos ha de parecer diffi-

cukofo o dar a razáo : fobre aquella cham-
ma, que fahe da vela, hei de por hum pa-

pel fccco , e limpo , de íòrte que a chamma
o
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o toque , e em grande efpaço de tempo o

papel de nenlium modo arderá , mas lo la-

hirá levemente chamufcado.

Siiv. Só vendo-o , crerei : aqui tendes papel

,

bzei a experiência : veremos.

Thcod. Fazei-a vos , Eugénio ; fò vos recom-

mendo ,
que em quanto o papel eftiver fo-

brea chamma , não cef^iis de o alToprar pe-

• la parte de íima. Vede, Silvio, e obien-ai.

Silv. Ainda alíim náo creio : vejamos iflb

. , . . . elperai , deixai eílar mais tem.po. O
papeJ já eftá chamufcado.

Theod. Náo ceíTeis , Eugénio , de aíToprar,

que eu leguro que em três annos ie náo

queime.

Silv. Temos viílo. \^amos á razão
, que ef-

tou impaciente.

Thcod. O ar
,

que pela parte de fimia dá no
papel , retxite de forte as partículas de fogo

,

que as náo deixa entrar como he precifo

para arder : efta experiência náo faccederá

em outras coufas mais grolTãs ; e a razão he

,

jx)rque o ar do aíTopro náo pôde obrar em
toda a groíTura do corpo ,

que fe põe fobre

o fogo, fe for groílb.

Silv, Ainda, que nós náo aíTopremos o papel

pela parte de fima , elle fempre tem o mef-

mo ar
, que o refrefque.

Theod. Sempre tem ar ; porém eíTe ar , como
náo fe move para baixo com impeto -, náo

refrefca tanto o papel , nem rebate tanto o

movimento das parriculas
,

que pertende in-

troduzir o fogo inferior 5 como o faz o af-
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To^ro ; porque bem vemos
,

que o aíTopro

estria muito mais que o ar , fem fer movido
com impero : aiéra dilTo com o movimento
p^ira baixo rebate o movimienco

,
que o íogo

indo para ílma dá ás partículas do papel.

Eu^. ElTa razão
,
que o vento refreíai , e çs-

triri muito mais do que o ar quieto , e fc-

cej;ado , he evidente. Pcço-vos que , ie ten-

des algumas outras experiências femelhan-

tes , as quaes pertcnçáo a eíla matéria , mas
expliqueis ; porque he incrivel o quanto góT-

to de as faber, c ouvir a Tua explicação.

Thsod. Algumas ha. O linho
,

que chamáo
Anihefiino , ou Amianto , he huma caíla de

pedra, de que fe tirão huns fios, dos quaes

fe f<izem cordas , lenços , toalhas , &c. , que
são totalmente incomburtiveis.

Silv. Eu conheci em Coimbra hum amigo
meu ,

que tinha no feu candieiro huma tor-

cida deíle linho , e dizia
,
que nunca le gaf-

tava ; eu confelTo que o não cri , nem o cre-

rei, até me não dizerdes o modo, cem que
fe pode luílentar fem detrimento no meio
do togo.

Theod. Em Londres fe fez já experiência

nhum panno feito na índia , que dizião fer

incombuílivel ; pezárão o panno , e tinha

huma onça, féis oitavas, e dezefeis grãos;

bnçárão-lhe azeite em íima para augmentar
a violência do fogo , e depois de arder mui-
to tempo

5
perdeo do feu pezo féis oitavas

,

e dezefeis grãos i ( i ) donde fe infere ,
que

não

(O Jomníd des S^avar.s J6Í5. Setcmb. pag. 5}7*
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não he eíle linho abíalutamente inccmbiiíli-

vel 5 mas que he mui pouco o decrimento

,

que padece no fogo. A razáo he , porque as

íuas partículas eíláo mui fortemente tecidas

,

e prezas humas com as outras , Òq forte

,

que náo he bcil o fepar?ilas ;
porém o fogo

tira algumas partículas eilnmhas , cue eftào

mettidas pelos poros : daqui vem ,
que m.et-

tido o linho no fogo , íahe mAiito m^ais lim-

po 5 e claro
,

porque le lhe tirou toda a

immundicia
,

que tinha mifturada pelos po-

ros.

Silv. Alíim já fe faz mais crivei o que di-

zem.

Eug. E havemos também de dar credito ao

qu3 dizem dsi Salamandras
,
que sáo huns

animaes , que vivem no fogo ^ aifim como
05- peixes n?i aguar

Thcod. Da lorte que dizem ordinariamente

,

he tabula de Poetas j porém dir-vos-hei o

que ha na realidade. Duas caftas ha de Sa-

lamandras , hum^as da Europa , outras da ín-

dia: as da Europa sáo pouco m.ais , ou me-
nos do feitio de hum lagarto , achío-fe na

terra , e na agua também
,
gcíláo de lugares

húmidos : eftas , ainda que durão algum tem.-

po no fogo , em fim morrem. Porem as da

índia sáo mais fortes
;
porque certo curiofo

( I ) metieo no fogo huma, que lhe tinháo

trazido da índia , ;;0 principio inchou , e lan-

çou de ú hum ceico humor
^
que apagou os

c.j:-

( t ) Mcnfieur Corviíil Journal desSçavans 16^7.
sj de Abiil pag. 94.
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carvões ,
que eftaváo r.o pé i

t?.nto que ic

hiâo tornando a accender, tornav?. a vomitar

outra porção de humor, com que tornava a

apagar as brazas vizinhas, e afiim durou no

fogo duas horas ; e depois deíla experiência

viveo ainda nove mezes. Porta-iío al^um íun-

damenro tem a commum. opinião.

Eug. Mas ainda nio entendo o como podem
eíTes animaes eíbr tanto tempo no fogo fem
fe abn.zarem.

Ttcod, Para iíTo duas coufas concorrem : a

primeira he ferem animaes mui húmidos

,

como teftifica efta experiência
,

que contei

,

e o que dizem das Salamandras da Europa,

que lançáo de fi hum humor branco por to-

dos os poros do corpo ( i ) , e bem babe-

mos , "que os corpos húmidos diíncultoia-

mente íe infl.;mmáo : alem diíTo a pelle mui
unida , e tecida

,
pode também ler caufa de

retardar, ou impedir a acção do fogo , ef-

pecialmente eivando por dentro humedecida

com baílante copia de humor. A experien-

cia
,

que ha pouco fizemos do vafo de pa-

pel
,
que por ter agua dentro em íi

,
podia

aturai fobre o fogo , fem fe queimar , tam-

bém confirma efte penfamento j porque fe o
fogo não pode queimar o papel

,
por eftar

defendido com a humidade da agua
, por

femelhante modo não poderá o fogo exerci-

tar a fua actividade na pelle daquelle Sala-

mandra , eft.vido por dentro defendida cem
a humidade do licor , que de quando em
quando vomitava. Silv*

(i) SchQt. Phyfic. cur. part. 2. pag. 70.
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Sth. Defte modo menos fabula me parece o

que ouvia das Salamandras : e já que eu o

náo fou 5 deixai-me tirar do iume, porque

não quero fazer mudança táo repentina do

calor do fogo para o frio
^

que faz la no

campo.

Eng. Tendes razão : vamos lá para a livraria

,

em quanto esfriais hum pouco ,
para vos ir-

des.

Jh.od, Vamos.

§. VI.

Trata-fe da chamma,

Eug. W ^^i obrigados eftamos hoje ao fo-

Í.VJl 2,0 5 que nos tem dado matéria

para as noiTas converfaçóes , e nos tem de-

fendido do frio 5
que he inimi,^o crueliiíi-

mo , e univerfal : p<irece ingratidão deixallo

agora ^ e náo fazer já cafo delle.

Thcod. Náo o deixamos de todo : ahi tendes

neíTas velas accezas fogo , e fogo mais puro

que na chaminé : ainda nós náo tratámos da

chamma ,
que tem fuás propriedades dignas

de attençáo.

Eug. Pois em quanto Silvio fe não vai , tra-

temos da chamma.
Theod. O fogo já vos dilTe ,

que confiília nhu-

mas partículas
,
que fe moviáo por fi mel-

mas com o feu movim.ento vibratório , e vo-

lociílimo
j para ifto he preciÍQ^que eftejáo
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livres , e defembaraçadas : íuccede ás vezes

,

que eftáo livres por hiima parte
,
porém náo

de iodo ; como os fuzis de huma cadèa pre-

zos em parre , e em pr.rre foltos j
porque

eftando hum fixo , e hrme
,

pode o outro

mover-íe , e tremer com muira facilidade,

ainda que náo pode tirar-fe para fora , e por

iíTo he que digo ,
que náo eítáo totalmente

livres 5 e foltos: o mefmo fucceie ás vezes

ás particulas de fogo \ e entáo ha fogo ,
po-

rem náo ha chamma , como v. §. quando

eftá hum ferro em braza , cu hum carvão \

e iílo lie que fc chama corpo ignito : porem
quando as partículas de fogo eiHo totalmen-

te livres , e foltas , voáo para firr.a , fazendo

huma pyramide de fogo , como aJli eftais

vendo naquelia vela j e eíla pyramide de fo-

go he a chamma , a qual tem propriedades

mui efpeciaes , que náo tem o togo dos

corpos
,

que fomente eftáo em braza fem
levantar lavareda : por illo quiz tratar da

chamma em particular.

Eug. Agora faço hunv. reflexão fobre o que
tendes dito , e venho no conhecimento da

caufa
,
porque humas coufas ,

quando fe met-
tem no togo , lev:intáo logo lavareda , ou-

tras mais tarde , ou abfolutamente nunca : e

do que tendes dito infiro
,

que a razáo he

,

porque nhuns logo as partículas de fogo fe

foltáo , c defemoaração de todo , noutros

náo fuccede iílo , ienáo mais tarde , nou-

tros abfolutamente náo fe foltáo de todo

,

nem defembrj-açáo ; mas ddta diverfidade he
que eu tomara faber a caufa. Thccd.
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Theod, líTo procede da divería união , e con-

textura, que tem entre li as partes de qual-

quer couía •, nos metaes v. g. em que lie

mais rija a uniáo ,
que as parcicu!as de fcgo

izm com as mais , náo he táo tacil o iepr-

rarem-íe inteiramente delias , como no papei

V. g. 5 onde he mais ligeira a uniáo.

Eii^. E donde procede levantarem humas ccu-

las muito maior lavajreda do que outras ^

Nós vemos que a eílopa , o papei , a palha ,

&c. ievantáo hum.a chamma muito maior

que outras couías , as quaes também kvan-
táo chrmm.a.

Thecd. A caufa eílá na maior 5 ou menor abun-

dância de partículas de togo ,
que tem eíTes

corpos que ardem ; e também na prompti-

dáo y com que fe foltâo ; porque aquelles

,

que tiverem muitas partículas de togo , as

quaes fe foltem mui facilmente, como v. g.

a elropa, Ievantáo huma lavareda mui gran-

de 5 a qual logo fe acaba y
pelo contrario os

corpos
, que tiverem poucas partículas de fo-

go , ou que fe foltem mais devagar , v. g,

como hum madeiro groíTo , Ievantáo cham-
ma pequena, porem dura muito tempo.

Eug. E qual he a razáo
,

por que na eftopa

v. g. ha de durar táo pouco tempo a charn-

ma i As partículas
, que fe foltaráo , e fahí-

ráo para fora em lavareda , porque não íicáo

ahi luzindo , ailim como íica a chamma da-

quella veia durando por muitas horas , e lu-

zindo fempre ?

ThiOíL Vós , Eugemo , haveis de faber ,
que

,

CO-
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como dizem os Noxtonianos , a chamma
náo he mais que o fumo accezo ; ha huma
experiência bem galnnre que o prova : nhum
valo de metal, cuia boca he eítreita , e ape-

nas lhe cr.be hum.a penna delgada ( chamáo-
Ihe j£olipila ) , lançâo-lhe erpirito de vinho
dentro ; e porto íbbre as brazas , ferve o ef-

pirito , e lahe hum fumo , ou vapor pela

boca: <e checarmos huma vela acceza a eíle

lumo 5 :;iccende-le , e forma huma pafmofa

chamma no ar , do comprimento de palmo
e meio

,
pouco mais ou menos , conforme a

quantidade , e força do vapor que fahe : ad-

virto que efta chamma ora íe aíFaífa mais

,

ora fe chega ao orifício do vaio inferior

,

conforme a torça , com que ferve o efpiri-

ro ; e ás vezes crefce tanto a fervura
,

que

o Ímpeto 5 com que fahe o vapor , apaga .i

mefma chamma, que nelle fe fuftentava. Ja

a vi durar por efpaço de meia hora , e mais.

Efta experiência náo fuccederá com outro

licor
,

que náo tenha grande abundância de

. particulas de fogo.

Eug. E porque 1

Thccd, Porque a chamma he hum como rio

de fogo , que vai fahindo do corpo que ar-

de ; e fe o licor náo tiver grande abundân-
cia de fogo , náo poderá o Teu vapor ter

tantas particulas de fogo
,
que pofsáo foltan-

do-fe tormar a chamma qr.e dilíe. Suppofto
iílo , vós bem vedes que o furao

,
que fahe

de qualquer corpo , náo he o mefmo ; mas
fucceiíivamcnte vão fahindo humas particu-

las
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ui-s de fumo atrás das outras, e feváo eípa-

Ihando pelo ar
i aíHm he o fumo accszo ,

ou a chamma : portanto a chamma de huma
vela, pofto que dure por muitas horas, não

vos perfuadais que eíLá alli fixa. As partícu-

las de fo2;o
,

que ellaváo na cera , váo ía-

hindo peio pavio , e váo fubindo ; de forte

que a chamma, que agora nos allumia, náo

lie a mefma que nos allumiava o minuto

.^.ntecedente : aiim como a a^ua
,
que a^^ora

iahe da tonte , náo he a mefma que corria

ha pouco ; com huma diííerença ;[X)rcm, qu3

a fonte de agua corre para baixo , e a cham-

ma, ou fonte de fogo corre para ilma.

Eug. E que he feito das particulas de fogo ,

que ardiáo ha pouco ? A agua da fonte
,
que

corre agora , vejo que náo he a que corria

ha pouco , porque eiTa cahio p^ira b:iixo , e

€u a vi chegar ao cháo , e ir correndo pela

terra adiante ; mas fe a chamma da vélà náo
he agora a meima que antes

, que he feito

defía chamma ; Para onde foi ? ou quem a

apagou ? S'e eu viíTe que a chamma hia fu-

bindo até o teòfo , e dahi corria por eile

adiante até fahir pela janela fora , então bem
entendia ; mas eu náo vejo iilb.

Silv. Tendes argumentado fortemente ; eu ní.o

fei que melhor pudelTeis apertar a volTa du-

vida, fendo Fiiofofo de profifsáo.

Theod. Náo ha dirvida ; mas vamos i refpof-

ta. Primeiramente vós , Eugénio , vedes que
a chamma são partículas

, que fucceilivam^-i-

te váo fih indo do pavio , e váo fubindo

:

ora
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ora reparai na bafe cia chamma
,

que fahe

defta vela , e verei? fahir uimukur.rir.mente

pr.rcicuias de fo^o para fóra : fazei reflexão

,

que quando fáhe alguma faifca , fóbe pela

chanima aflinia com roda a préíTci : ainda nas

fogueiras grandes tendes outra prova bem
forte 5 porque de quando em quando fe fe-

paráo pedaços de chamma do corpo da fo-

gueira , e defapparecem voando com muita

velocidade.

Eug. Tudo iíTo náo Ka dúvida que aíTim He.

'Thíod. Agora a razão
,

por que a chamma
náo chega fenáo a akur? determinada , he

,

porque as partículas de fogo ,
que fahem do

pavio da vrla, vão por meio do ar, o qual

lhes faz alguma refiftencia ; m.as as partícu-

las de fogo com.o vem juntas , rompem o
ar

; pafíâdo porém aquelle eipaço , embara-

çáo-fc com as partículas de ár ; e embaraça-

das 5 náo tem o movimento ,
que he precifo

para luzir ; náo luzindo , não fe vem , aHim
como náo fe vião aiites que fe defembara-

çalTem das mais partículas
,
que eftaváo na

cera. (Quereis ver ill:o claramente r Ajuntai

efta vela com a outra QEjhmp. i. fig. 2.)
mettei-lhe os pavios accezos por dentro de

hum canudo a o ^ e vereis que a chamma
a e fahe fora aííima do canudo. Se ajuntar-

mos quatro velas accezas para fazer huma
chamma bem grande , e lhe puzermos hum
canudo de palmo e m.eio , que tenha largura

proporcionada 5 levantar-fe-ha a chanima aííi-

ma do cr.nudo quafi tanto , como fubiria

fem
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fem canudo : porém a expenencia própria

ine tem eiifinado ,
que he preciío ter paci-

ência , e deixar aquecer bem o canudo por

dentro. A razáo do effeílo he
,

porque co-

mo dentro do canudo eftá a chamma mais

defendida do ar , náo tem as partículas de

fogo tanto com quem fe embaraçar , e alíim

conferváo por mais efpaço o leu movimen-

to , e a fua luz , e tica a chamma muito

maior.

Sih. He difficultofo de crer, que as particu-

las de fogo voem pelo ar , e nós as náo ve-

jamos.

Thccd. Ponde vós , Silvio , a mão em diílan-

cia de três , ou quatro dedos fobre a cham-

ma , e vede fe podeis aturar ? Ponde hum
papel, e vereis 5 que, paíTado pouco tempo,
fe queima ; o que he prova evidente

,
que

as partículas de togo foráo voando ainda af-

fima da chamma, pois fazem eflcs effeitos.

Silv. Efies efreitos podem proceder nieramen-

te do calor produzido pela chamma , cue ef-

tá vizinha.

Iheod. Náo pode fer: porque eis-aqui ponho
eu a máo á ilharga da vela em muito me-
nor dilkiicia, e nem poriilb finro moieftia

:

eu náo duvido
,

que em fima da vela haja

grande calor j mas digo , que effe calor he
caufado pelas partículas de fogo

,
que váo

voando : as quaes porque náo lahem em tan-

ta abundância para as ilhargas
,

yox ilío ahi

fe fente muito menor calor , do que em
íima.

Silv,
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Silv. Mas fe eílas partículas de fogo vão jã

embaraçadas com as partículas de ar , e por
ilío náo fe movem com o hu movimenta
rarural , como causáo crior , fendo o calor

no íyllema dos Modernos movimento tre-

mulo ? \'edes 5 Eugénio
,
que efte fyftema a-

Cl mefmo fe deílroe ^

Theod. ElTas partículas de fogo
,

pofto que
embaraçadas com as partículas de ar , ainda

conferváo hum movimento mui grande
;
por-

que o movimento
,
que ellas tínhâo na cham-

ma, náo fe extinguio de repente; perderão

o movimento , que era precifo para luzir,

mas ainda conferváo o que bafta para aquen-

tar.

Eug. Agora me váo lembrando mais coufas >

que perguntar acerca da chamma : dizei-me y

Thcodollo : Qaai he a razío
,

por que a

chamma he aguda ? porque tenlio reparado ,

que fempre tem huma figura como de pyra-

míde 1

Tkiod. A razáo he
,

porque as partículas de
fogo

5 que váo voanno , váo pelo meio do
ar

i
as que váo pelas ilhargas , naturalmente

fe liáo de embaraçar mais com as partículas

do ar ; e as que váo pelo meio , váo mais
livres de fe embaraçarem com o ar , e por
iílb chegáo ajlima ; onde

,
poraue também

fe embaraçáo com o ar , ultimamente fe aca-

ba n chamma ; por lífo em baixo f^.zem hu-
Eli. r. ma largura m^íor ( /z r figur. 4. Efiãmp.i.^y
^S- 4* e em lima , como ]:\ faltáo muitas paiticu-

ks, fazem menor largura (?« ;j )

.

Eug.
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Eiig. Agora perguntarei eu outra coufa, que

me tem Jaclo em que cuidar, e he hum et-

feito , que vi os aias paíTados; Hum amigo
meu querendo derreter hum canudinho de
vidro para certo intento , nío fez m.ais que
pegar num canudo de cachimbo , e com elle

aiToprou a chamma de hum candieiro , de
íorte que o vidro que eílava da outra parte

le derretia : eu me admirei ; e mais
,
quatido

me certiíioou que era ifto coufa mui ordi-

nária 5 lem haver efpecialidade na matéria,

em que íe cevava a chamma : dizei-m.e a

caula deíle eííeito.

Thcod. A força, com que o fogo derrete os

metaes , já vos dilTe que eílava na força,

com que as fuás particuias entrando pelos

poros do metal , de tú forte as abaláo , e

commovem entre fi
, que íbltáo a união que

as prendia : fuppoll:o iilo , com o alTcpro \io

canudinho da-ie huma velocidade incriveí

ás partículas de togo , e com grande força

fe mettem pelos poros do metal , ou qual-

quer outra coufa
,
que fe quer derreter.

Eug. Mí'.s reparo
,
que fem canudinho , ainda

que aíTopre , náo ha de ter a chamma tanta

actividade.

Thcod. He porque o ar pelo canudinho fahe

com huma velocidade incrível , e tanto niaior

,

quanto mais eftreito for o canudo ; o que
náo ha alToprando fò com a boca

,
porque

ainda que techcmos os beiços , nunca o ar

fahe com tanta velocidade como pelo canu-

do ; além de que , então tem mais perigo

Tom. III. E ' de
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de Te apagar a ch.imma. Adverti de cami-

nho 5 que para le náo apagar a chamma rS-

lopraiido com o canudinho , he precifo náo

Eft. I. ^ por deíronte do pavio
,
porem mais alli-

(^Z' 3- nva (^veja-fe a 3. figura da 1. Ejiampa,)

Eug. Agora jcá me náo admira o effeito , e

ve)o tjue he conforme as doutrinas , cjue eí-

-táo elhbelecidas.

Silv. Ora , Eugénio , alsás dilatada tem fido

a conferencia
,

particularmente fendo o pri-

meiro dia : ide a converfar com Theodofio
nos negocies da Corre

,
que são horas de

me recolher a minha cafa.

Eiig. Náo vos quero moleílar ; retirai-vos, e
á manha efperamos.

Thcod. Silvio , nunca me falta ; porém agora

muito menos por anior de vós.

Silv, Náo faltarei.

"*'

TAR-
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TARDE XI
Trata-fe do fogo, que com o calor paíTa

de huns corpos para os outro?* Da re-

gião do fogo 5 dos fogos fubterra-

neos, do fogo da pólvora, &c.

§. I.

Do fogo , que fe introduz nos corpos com

o Calor,

Eug. "T^ T" Indes , Silvio 5 a noite fechada ^

\f cjuando vos eípeíavamos de tar-

Silv. Ainda agora cheguei de Lisboa
,

que
fui chamado a huma junta: mas náo impor-

ta
,

que hoje me hei de demorar até mui
tarde.

Eug. He contra o voíTo coftume.

Siiv. Na quinta do Marquez * * * * ha hoje

hum grande fogo de artificio , e daqui o ha-

vemos de ver.

Eug. Se hontem não tiveííemos, Theodofio,
tratado do togo , matéria própria tinhamos

hoje para a conferencia.

Tbcod. Defcançai
, que ainda ha muito que

dizer fobre o -fogo.

Silv. Sentemo-nos
, que venho fatigado com

ii prélfa, que me dei por volTa conta.

E ii Thcod.
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Theod. O calor
,

que vós experimentais com
o c:\nfaco , rambem he efteito do fogo : e

rJncki nós, Eiigcp.io , nào fallámoí5 nilto.

Eug. E como pôde o fogo íer caufa defte

Cíilor ?

Theod. Eu permado-me que np.o ha crior Tem

fogo. He verdade que muitos dizem
,
que o

calor confiíte no movim^ento vibratório das

partes ; mas efte movimento náo pôde durar

tanto tempo , como dura o calor em qual-

quer corpo 5 Tem que neíTe mefmo corpo

haja huma boa porção de parncubs de to-

go
5
que confervem eiTe movim.ento das par-

tes. Digo iflo
5

porque huma corda de cra-

vo
5

que he baftantemente elaftica , e apta

para o miovimento , fe a ferem fortemente

,

treme
;
porem c ieu tremor dura hum pou-

co , e iogo acaba ; comiO logo pode hum*i

pedra, que eílevc expoíla aos raios do òcl

,

a agua fervendo , hum ferro , que fe limou

com força muito tempo, como podem, di-

eo , confervar tremor nas fuás partes por

íium quarto de hora , fe nelles náo houver

caufa
,
que conferve elíe movimento ? e nós

vemos que tanto , e ás vezes mais , dura nef-

tcs corpos o calor , ainda depois de fepc^ra-

dos da primeira caufa vilivel , que os aquen- •

rava. Demais : nós vemos que huma vara de

ferro pofta em braza em huma extremidade,

na outra tem calor
,

que ie pôde fupportar

na mão ; porem fe , tirando a extremidade

de entre as brazas , a metiermos em agua

fria , fentin-iOs hum tal calor na ponta ,
que

con-
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con fervamos na máo , que le não pode Tof-

trer. Vai agora hum argumento : ne certo

que mergulhando a extremidade abrazada na

iigua 5 náo ha caula que augmente o calor

na outra , fe náo forem as partículas de fo-

go , de que eílá trafpaffada a barra , as quaes

fechando-fe repentinamente os poros da ex-

tremidade mergulhada , correm peia barra,

adiante , e váo-ie efpalhando até á outra ex-

tremidade 5 fazendo nella hum calor muito

mais fenfivel.

Silv. XiiTo explicaíles o que fuccede a mui-

tos enfermos
,

que quando fe mettem nos

banhos , e acháo a agua tria , dizem , que

fentem na cabeça hum grandiiíimo calor ; e

por iílb eu lhes aconfelho em todo o calo

molhar logo a cabeça com a mefma agua,

dias lhe pôde fazer hum grande dam.no.

Eug. já experimentei eiTe effeito varias vezes

,

pofto que náo atinava com a cauia.

Theod. A náo querermos admittir eílas partí-

culas de fogo intromettidas nos poros , as

quaes. causáo o calor , náo fe podem expli-

car eftes eíFeitos 5 lo com o movimento re-

cebido das brazas , em quanto nellas eilava

o ferro.

Eiig. Allím me parece.

Thcod. Outra experiência temos ,
que confir-

ma efte peníamento : hum vafo de agua

quente reparte-fe em dous ; e hum deixa-fe

expoílo ao ar livre , o outro mette-fe den-

tro do recipiente da Máquina , e tira-fe o

ar-: obferva-fe , que muito mais dura o ca-

lor
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lor na que eítí expofta ao ar
,

que na que
ficou dentro do recipiente : ora he cerco que
náo ha razáo nenhuma para crer , que o mo-
vimento tremulo cias pariicnlas de agua fe

extingua mais deprclTa no vácuo ,
pois ahi

tem meno-s embaraço.

í"//^. E a que caufa attribuis vós cíle efleiro ?

Theod. F.u digo, que o caior fe extingue no
vácuo mais deprélía

,
porque as particulas de

fogo mais depréiTa lahem d?, agua : o ene
confta maniteitamente ; porque depois que

vai faltando o ar , levaiita huma fervura for-

tHlima a agua do recipiente , nafcida das par-

ticulas de ar, e fogo, que fe detinháo den-

tro, e fahem para fora, náo havendo o ar,

que opprimia a fuperiicie da :igua. Coníir-

ma-fe efta experiência com ourra ; e vem a

fer ,
que duas brazas de car\'áo bem accezas

,

pofta huma á janella , or.rra dentro do reci-

piente , tira.ndo-fe o ar, maisdepréíTã fe apa-

lpa efta; porque faltando o ar, mais depreíla

fahem as particulas de fogo , e fe apaga a

braza : logo por efta mefm.a razáo as partí-

culas de fogo
,

que fahem da agua quente,

fazendo a fervura no \-?.cuo , sáo caufa de fe

perder o calor mais depréíTa. Todas eftas ex-

periências tenho feito , e vos repetirei quan-

tas vezes quizerdes ; agora o náo faço
, por

vos náo demorar na prática, que levamos.

Silv. ElTas experiências baftantemente perfua-

dem
,
que o caior dos corpos

,
que aquecem

aò lume , talvez procederá das particulas de

fogo ,
que fe intromettem j porém muitos

cór-
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corpos tem calor
,

que o náo elevem r.o lu-

me ; e 0'calor d.eftes náo pode proceder das

. parriculas de fogo introduzidas.

Ihcoà. Por quarro modos principàmente aque-

cem os corpos : primeiro
, pondo-os ao lu-

me ; l'e2;undo
,
pondo-os ao Sol ; terceiro,

esfrejcindo-os , ou iimrjido-os com força

;

quarro
,

por alguma fermentação : e bem
averiguado o ponto , em todos eíles modos
pode haver parciculas de fogo , a que íe de-

va a calor. No primeiro modo náo ha du-

vida : no fegundo pouca pode haver , fup-

poílo o que vos diflè ,
quando provei que

os corpos calcinados com o elpeiho uftorio

crefciáo ás vezes no feu pezo
,

para provar

que o fogo era pezado. Se huma ^^ia acce-

za efpaiha parriculas de fogo em roda , as

quaes íe iatrometrem pelos corpos vizinhos

,

que m.uito que o Sol
,
que , conforme a me-

lhor opiniáo 5 he huma immenia maíTa de

fogo , eipalhe nos feus raios pelo univerfo

partículas de fogo , as quaes intrometrendo-fe

pelos poros dos corpos , o aquentem. O cer-

to 1*16
,
que , fe nós quizermos diicorrer pru-

clentemente , vendo nos raios do Sol juntos

pelo efpeiho es três efreitos do fogo
,
quei-

mar, aquentc.r, luzir , havemos de alTentar

que nelies ha .muitas partículas de fogo, (e
ifto ainda que i^guem a fentença dos New-
tonianos . que dizem

,
que a luz em fi he

fogo puro ) ; porque aííim comio na chamma
de huma vela , além da luz

,
que fe efpaiha

fo por linha.s redas, feja.elia o que. for, ha
par-
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partículas de fogo
,

que causác calor nos

corpos vizinhos \ rííim também , feja o que

for a luz do Sol , nos feus raios haverá par-

tículas de fogo , que cauíem o calor. Con-
firma-fe mais efta opinião com muitas expe-

riências : ha alguns corpos
,
que expoRos ao

Sol por bafknte tempo , e depois levados a

lugar efcuro , entráo a luzir ; e fe perdem a

luz , tornando a expoUos ao Sol , tornáo a

r^cobralla. Ifto fe vè na que chamáo pedra

de Bolonha , e em algumas outras pedras cal-

cinadas , em dguns olTos , e cinzas j e quer

Air. Du-Fay ,
que illo fucceda a todos os

diamantes , e pedras preciofas. Sendo ifto

aííim , baftantemente fe conjeò^ura
,

que ef-

tes corpos recebem com o calor do Sol par-

tículas de fogo ,
que as fazem luzir no lu-

gar efcuro.

Eug. A conjeclura he bem fundada. \'amos

ao terceiro , e quarto Fnodo de aquecer.

Theod. Em quanto ao limar , ou esfregar os

corpos , he fem dúvida , cue ríIim como
com rolfar violentamente dous madeiros, de

ral forte fe defembaraçáo as particulas de fo-

go
5
que tinháo dentro de íi

,
que pégáo fo-

go ; muito mais facilmente eftas particulas

de algum modo defembaraçadas caufaráó ca-

\<k.

Silv. Refta fomente o quajto modo
,

que he

o da fermentação.

Theod. NelTe digo o mefmo : as fermenta-

ções , a meu ver, fó fe excitáo cm quanto

,

mifturando-fe os ingredientes precilos , as

par-
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pnrticnlâs de hum de rsl forte ie inimuão
^

€ penetráo os poros do outro , ciue iolrào
5

c (deixai-me explicar aíTim > deíinquieráo as

partículas de fogo ,
que eáaváo prezas , e

<|uietas 5 as quaes poftas em movimento , f -

zem maior diíToluçáo , e eíFen-efcencia : eis-

aqui como das fermentações nafce calor, de-

vido fempre ás partículas de fo;^o.

Eiig. E a <^ue claíTe deifas pertence o caJor,

•v.pe temos dentro em nós naturalmente ?

Thcod. Pertence a eíla quarta. Os comeres le-

váo niuitas partículas de togo , ainda quan-

do vão frios; pois, como já expliquei, de

fogo 5 de agua , ar , Òcc. coníláo todas , ou
Guafi rodas as couf^s. Qiiando o mantimento
íe dillclve , e digere no eftomago , he natu-

ral que as partículas de fogo tenháo mais li-

berdade do que antes de fe digerir o man-
timento 5 aííim como fuccede nas fermenta-

ções ; e por iffo ha maior calor em nós de-

pois de comer , ou beber humas certas be-

DÍdas
,

por caufa da m.aior abundância de
partículas de fogo

,
que nellas ha , e da mais

fácil diíToluçáo com a digeftáo do eftoma-

go ; e por i(ío também algumas bebidas , ou
comidas fe diz

,
que são qi-entes em fi

, pof-

to que externamente íejáo frias.

Eug. Eftas doutrinas creio que hão de con-
cordar beilamente com as medicinas de Sil-

vio.

Sílv. Náo fe oppóe : porém eu pelas minhas
qu;vl idades de calor virtual , e outras feme-
ihantes, expiíco-me muiio bem, fem recor-

rer
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rer a efte fogo ,
que diz Theodcíio , remos

em nós. Mas ide adiante com o volTo dií-

curio
5 que já perdi a erperança de fazer fru-

to em Euí^enio.

§. II.

Bo cohilibrio , í]iíc fc ohfen>a no calor , e fo-

ge y
que de huns corpos pafsa para outros.

Tkecà. Ç UppoRo o que fica diro , varir.s cou-

O fas ha fobre efta matéria dignas de

fe {aber
,
que devemos ao grande Boerhaave.

Sílv. He hoje o Aurnor na nolfa Medicina

mais citimado dos Médicos
, polto que eu

cá me vou achando bem com as doutrinas

do Galeno.

Tl.ccíi. Todas sáo boas
,
quando curáo. A pri-

meira coufa he
,
que eíle fogo de huns cor-

pos palia para os vizinhos, e ordinariamen-

te paíTa com tal econcmJa, que vem a ficar

em ecuiiibrio o crJor nos corpos : porem
p;ira haver efte equilibrio, fcmpre he preci-

ío p6r de parte aquelies corpos ,
que sáo

corno fcntes de fo'.^,o ; ifto he , aquelies

,

donde 5 fem feníive' detrimento , mana fo-

í;o , e calor para os outros , v. g. achamma

,

os corpos viventes , Scc. : e alem dillb de-

vc-le elperar algum tempo proporcionado.

Eug. Supponho que ha de haver experiências

claras
,
que o provem.

Thcod. Claro eítá^ que fem ellas ieria penfa-

men-
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mento vão. Primeir.anente havemos de iup-

por
5

que es grãos de cr.ior íe medem exa-

clamence com o Term.cmeiro
, ( eu uio do

de Fahrenhefio
,
que me parece íe deve pre-

ferir a iodos : ie quizerdes, eu vos darei a

razáo depois. ) Ponde nhumia cafa bem am-
pla hum. Termomerro no recipiente vafio,

mudai os gráos de calor , introduzindo bra-

zeiros na caía , e depois retirando-os , e abrin-

do janellas , Scc. obfervareis que o mefruo

calor ha nas pedras , metaes , lá , vinho ,

agua 5 oiecs
, páo , e no v::cuo , &c. Mais :

fe cx^.minardes com o Terniometro a agua

fervendo nhum vaio quaíi fechado ^ achareis

que o mefiiio gráo de calor tem o ar pro-

xim.o d iuperficie da agua. Ainda mais : ie

iizermos dentro de huma pedra lugar para

hum 1'ermometro , e também dentro de hum
madeiro , e puzermos outro Termom.etro no
ar livre , 00fervaremos cv.ç: por muitas ve-

zes , feitas quantas mudanças quircrmos nos

grcáos de calor , o m.efmo gráo moflraraó to-

dos os três Termómetros
,
por bem fechados

que eftejáo os dous , huni com huma cunha
cie páo , outro com pedr.. ( i ) . Em ftm

,

mettendo hum ferro em bra^za na agua fria,

o ierro esfria , a agua aquece até ficar o ca-

lor igual em ambi.s as couias. Advirto po-

rém
, que he preciío efperar tempo para ha-

ver efte equiliorio
, po..s nem todos os cor-

pos recebem com igual facilidade o caJor.

Eug. E quacs sáo os corpos , t.iic aquecem
gDm mais facilidade: Thccd,

(i) sGravefande num. j 510. 25 ij. 1511.
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Theod. A ordem ,
que pela nvJor parte ir

obiervr; , he a meima
,
que ha entre as den-

sidades dos corpos, de forte que mais facil-

mente cobráo hum gráo determinado de ca-

lor os que sáo mais raros. A prova da expe-

riência he
,

porque mettendo os Termóme-
tros em dous cylindros , hum de páo , ou-

tro de pedra, e confervando outro no ar li-

vre , o gráo de calor
, que fe augmentou na

cafa , primeiro fe vò no Termómetro expof-

to ,
que no que fe efconde na madeira , e

ultimamente apparsce o mefmo gráo de ca-

lor no que eíta mettido na pedra. ( i
)

Eug. E que razáo temos para eíTe eífeito ?

Thccd. A razáo pode fer efta : he certo que

quanto mais denfos sáo os corpos , tanto

mais apertados sáo os poros ; e quanto maÍ9

apertados sáo os poros , mais diiticultofa he

a entrada ás partículas de fogo
,
que vem de

fora. Outra razáo também fe pode dar
;
por-

que em qualquer corpo , havendo temjX) pa-

ra fe por em equilíbrio o calor , havemos
de affentar pelo que íica dito (pag. -'4.) que

todas as partes tem igual calor : ora hum
palmo cubico de pedra fupponhamos que

tem mil partes ^ hum palmo cubico de pao
- ráo pede ter fenáo quinhentas v. g. Sendo

ifio ailim
,
para haver o meímo gráo de ca-

lor na pedra , e no páo , le para a madeira

baftáo quinhentas partículas de togo
,
para a

pedra sáo necelTarias mil ; aliás , ou na pe-

dra náo eftarào todas as partes com equili-

brio

( I ) sGraveland. 2512.
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brio no crJor , ou cada huma dclkis ficara

menos quente
,
que as partículas cia madei-

ra. Suppoílo ifto 5 bem vedes que para ea-

trarem na pedra mil partículas de fo^o , he

precito mais tempo ,
que para entrarem no

páo fomente quinhentas. Por efta razão os

corpos m.ais denios , f.Jlando re^ularmsnre
,

cuííáo mais a reduzir a hum determinado

gráo de calor.

Eug. Mas não fuccede ilTo aílim 'rigorofa-

mente.

Thcod. Ha fuás excepções ,
que traz o ]Mu-

íchembroek ; e além delle vi hum tratadi-

nho de hum Inglez , que traduzido em Fran-

cez 5 tem efte titulo : Epai fiir les 'Thenno-

juetres , em que com experiências bem deli-

cadas diz o Author
,

que depois do ar ne-

nhuma coufa Tente , e toma mais deprélTa os

gráos de calor como o azoujue : contra a

opinião communiííim.a. Diz , que
,
pondo

dous vafos ibbre o mefmo fogo , hum com
agua 5 outro com azougue , em iguaes volu-

mes 5 tendo cada licor feu Termómetro den-

tro 5 e Termómetros irmãos inteiramente

,

primeiro fubia o Termómetro do vafo de

azougue , do que o outro : e pelo contrario

ao perder o calor , primeiro era em defcer

o l'ermometro do vaio de azougue. Alem
diílb a agua he mais denfa que o ar fete-

centas vezes ; e o tempo
,
que gaita em co-

brar hum determinado gráo de calor , nío
he fetecentas vezes maior, que o tempo que
gafta o ar.

Eug.
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Eiíg. Agora rcpr.ro cu
,
que os metaes náo Ce

póem em braza t.\o deprclTa como hum ma-
deiro i nem também ja poftos em braza , Te

apagáo os m^raes táo facilmente como o
páo.

TheCíL E a razio he
, porque tanta diíficul-

dadc ha em entrarem as partículas de fogo ,

como em fahir ; e aflim a anguília dos po-
ros 5 e a m.aior quantidade das partículas de
fogo

5 que devem fahir do metal para elle

le apagar , he caufa de cuílar a apagar mais
tempo 5 CO que a braza de páo.

Sih. Contra o que íica dito me lembra hu-
ma dirticuldade , e he

,
que nós , ainda den-

tro da mefma cafa , fempre achamos a pedra

mais fria que a madeira
; por illò de inver-

no fe náo aturáo as cafas lage^das , e bufca-

mos as alTorJhadas. Logo eííe equilíbrio òo
cilor he quimérico.

Th. ed. KeÍDondo aeíTevoiío argumento (que
he grande a primeira vifta) com a doutri-

na, que íica dada. Todas aa vezes que toca-

mos com a máo hum corpo menos quente
do que eílá a miáo , naturalmente aquece elTe

corpo
,

paliando partículas de fogo da miáo

para elle ; e por iíTo a máo esfri;».
,

porque
lic^. com menos partículas de logo , e menor
calor do que linha. Daqui vem

,
que fc o

co^po tiver hum gráo de calor igual ao da

máo , náo o fentiremos frio , nem quente.

Ora fupporto ifto , quero-vos referir huma
experiência ( i ) ,

para fobre ella cahir a re-

fpo-

(i) sGravefand. num. 2J19.
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íjpofta da volTa dúvida. Ponhamos huma pe-

dra 5 e hum madeiro de volumes iguaes , e

com igual calor examinado com o Termó-
metro , e calor íenfiveimente m^enor que o

das máos : ponhamos a hum tempo ambas

Í.S máos ; huma ibbre o madeiro , outra Ib-

bre a pedra , obiervaremos que a máo da

pedra le esfria mais que a outra ; e náo ob-

Itete iíTo , a pedra recebe menor gráo de

calor do que a madeira: arazáo he
,
porque

como a pedra he m.ais denfa do que a ma-
deira , a mão que toca na pedra , toca em
muitas mais partículas de matéria, do que a

outra máo ; e como por caufa do equilíbrio

a todas as partículas , em que toca a máo

,

fe váo comm.unicando partículas de fogo

,

claro eftá que mais fogo ha de perder a

máo 5
que toca na pedra

, que a outra : íiiv^-

pofto iílo , vamos ao voflb argumento. Eila

pedra e páo eílaváo , como vos diíTe , com
o mefmo gráo de calor ; náo obftante \'?'o ,

a máo
,

que fe poz íbbre a pedra
,

perdeo

mais partículas de fogo que a outra : logo

havia de esfriar mais , logo liavia de fentir

maior frio
;

pois o frio
,
que nós ientimos

,

fe mede pela mudança, que fe faz no calor

da nolTa pelle ; e náo obftante fentir a máo ,

que fe poz na pedra , maior frio que a ou-

tra ; antes de le porem fobre eftes corpos

,

elles tinháo igual calor : ora o mefmo digo

em qualquer outro cafo , pois sáo certas ci-

tas duas coufas
, que vou a dizer. Primeira

,

que a máo fó fente frio por perder calor do
que
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que tinha na pelle : fecunda ,
que quando

toca na pedra , coino he mais denía cue o

páo 5 ha de perder mais fogo , e calor
,
por-

que o reparte com maior numero de partí-

culas. Logo , ainda eftando o páo , e pedra

igualmente quentes, ha de a mão ientir mais

iria a pedra , do que a madeira , fe o calor

deííes corpos for m.enor que o das máos.

Sílv. E fe for maior ?

Thccd. Ha de fer pelo contrario , e pela mef-

ma razào
,
porque a máo ha de receber mais

fogo 5 e calor da pedra, que da madeira: e

ifto he forçofo
,

pois a que toca na pedra,

toca em m:.is partículas , e de cada huma
deiií-.s ha de receber fogo

,
pois iodas exce-

dem á mâo no c<dor.

Evg. Antes que me efqueça , dizei : Porque

r.izáo neiía uitima experiência ,
que rererii-

res
,

perdendo a mào , oue efrá na pedra

,

mais fogo , recebia a pedm menor gráo de

calor í

Tlhod. He porque como apedra he mais den-

ia , neceíiica de muitas mais pc.rticulas de

logo para ter o mefmo gráo de calor ,
que

tem a madeira ; e ainda que para o augmen-

ro do calor recebe a pedra da máo mais par-

ricuias de fogo , náo sáo tantas quantas lhe

eráo precifas para o tal gráo de calor. Sup-

ponhamos que para crefcerem dous gráos de

calor na pedra eráo precif?^ duzentas partí-

culas de fogo , e que para crefcerem na ma-

deira eftes dous gráos de calor baftaváo cem ;

fe a pedra reccbeiTe da máo cento e fmcoen-
ta.
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ta 5 e a madeira cem , ahi rendes como a

máo da pedra perdia mais fogo , e a pedra

ficava com menor augm.enro de crdor ^ do
que a madeira.

-£i/;7. Percebo : continuai agora com o que
hieis a dizer.

Tbecd. Do que fica dito fe explica fácil mien-

te o modo , com que os corpos fe esfrião
,

e perdem o calor. Com.o as particulas de fo-

go fe efpalháo pelos corpos vizinhos até ha-

ver efte equilibrio
,
pofto hum corpo quente

«ao ar , vai-lhe communicando particulas de
fogo 5 e vai-as perdendo , e o calor com el-

las ; e esfriar náo he outra coufa mais que
perder calor ; e hum corpo frio he o mei-

mo que menos quente.

Sih. Ahi vos eífais condemnando ; as grades

da volTá janella com o Sol ficáo cfcaldando
;

c por elTa doutrina , como eíláo expoílas ao

ar 5 haviáo de ir esfriando , e o ar havia de
ir recebendo m.aior calor até fe equilibrar

com as grades , o que he falfo
, porque a

grade estria , e o ar náo aquece.

Thcod. R^eparai , Silvio ,
que o ar

,
que ro-

deia as grades da janella , e que lhe rouba

( expiiquemo-nos afíim) as particulas de fo-

go que nellas depofitou o Sol , náo he fem-

pre o mefmo , vai paffando ; e vâo-fe elpa-

Ihando por todo o que paíTa as particulas de
fc?o j e por iíTb não he fenfivei nelle o au-

gmento ao calor j como feria, fe fo'^Q fem-

pre o mefmo , e em porçáo m.ais pequena

:

mas reparai que ultimamente ha de licar a

Tomi. IIL F pe-



82 Recreação Filofqfica

peíira dajanell?» tão fria como o ar , e redu-

zir-fe com eile a equilíbrio. Daqui meímo
procede ,

que qur.r.do ha mais vento , mais

depréiTa fe esfriáo os corpos, porque dentro

em hum minuto maior numere de partículas

de ar , inferiores no calor
,
pafsáo pela pedra

V. g. -, e ha mais quem lhe rouhe as partí-

culas de fogo que tinha
,

pois fempre pr.f-

sáo do corpo mais quente para o menos
quente.

Eug. Por iHb quando queremos esfriar o co-

mer o alK:-pramos : he para iazer paiTar pela

Tua fuperficie mais partículas frias de ar
,
que

levem as partículas de íogo.

Thccd. PoF iíTo também quando queremos pa-

ra os enfcrrr.cs esfriar o caldo , o baldeamos

repetid..s vezes em ordem a virem ás luper-

ficies do liquido
,
que fe mudáo a cada vol-

ta , as partículas mais quentes , e pofsáo

communicar ás do ar maior numero das par-

ticuias de fogo.

Silv. Sem tcjítns íiloiofiiis faz i(To muito bem
qualquer enfermeira.

ThcOíí. Completando pois efta doutrina , fica

claro o que tenho díio
,

que o mefmo cor-

po mais facilm.ente fe eslTÍ:\ , mettendo-o na
agua , do que expondo-o ao ar ; e Búlando

regularmente , quanto mais dcnfo for o li-

quido , em que fe mergulha hum corpo
quente , mais depr-ilTa perde o Ccdor : a ra-

zão he
,

porque havendo de equilibrar-fe o
(calor , fendo o liquido ni:ds denfo , confta

r. ^dc iTLiís partes , e eílas neceíTitáo de maior

nu-
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numero de parriculas ae fogo para Te aug-

menrar hum determinado grão de calor. Mas
já digo 5

que , obícrvando a experiência^, ei-

ra regra eílá íu''eita a muitas excepções ^

porque o eírcito depende de muitas circum-

ftancias
,

que ora juntando-íe 3 ora feparan-

do-íe , fazem grande mudança nos eíieicos.

Eug. Káo fei ie cfia minha pergunta vem a

tempo ; mas fempre defejo faber a caufa áci-

te eíFeito. Porque razão nos aquentamos miais

de inverno com pelles , e outras coufas le-

melhantes ? acafo Terá por terem eíles vefti-

dos em fi ma. is parti cuias de fogo ?

The. d. Pôde fer que tenháo ; masamimlem-
bra-me outra razão

,
que fe tira do que fica

dito. Nós havemos de aííencar, que aquece-

mos náo tanto recebendo calor de fora , co-

mo não perdendo o calor
,

que temos den-

tro em nós ; por eila razão dentro da cama
cobramos calor , fendo certo que a roupa per

fi o náo dá : portanto os veftidos de pelie>

aquenúo-nos mais do que outros , efpecial-

mente eílando o peilo voltado para dentro ;

porque comiO as pelles com muito poucas

partitTulas de fogo fe podem equilibrar com
o Cíilor do corpo

,
pouca defpeza lhe hizem

para fe por em equilíbrio com elle : o que

não fuccederia a algum corpo que foiíe mais

denfo 5 e neceíIitalTe de maior porção de fo-

go para efte equilíbrio. Além diilo , acom-

modando-fe muito com o corpo, fazem que

não haja ar movediço entre o veílido , e a
corpo ; e como fica dito , o ax, que íe mo-

F íi ve
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ve por junto da fupcriicie do corpo quente

,

Ke quem lhe rouba .is partículas de togo. R
a multidão de veíHdos no inverno Tó ferve

de prohibir
,

que entre o ar exterior a rou-

bar-nos as partículas de fogo , e t.mbem a

chegar bem os veftidos ao corpo
,

para que

náo haja ar movediço entre elle , e os veiti-

dos, que faça a mefma defpeza de fogo.

Bug. Quão diíFerente conceito faço: gora àtÇ-

tas coufas , do que fazia I C^uero-me tam-

bém agora adiantar : e acafo lerá por eíía

- mefma razão que de inverno ufr.mos de al-

Cc. tilas nas cafas , ou efteiróes de efparto

,

ou as juncamos r

Tkeod. Eu creio que he por cíía razão ; e re-

parareis que fempre uiamos de corpos de

mui pouca denfidade ; e do ladrilho, pedra,

metaes, e outros corpos mui denfos, fomos
inimigos de inverno ; porqi:c qu: nto menos
denfo he o corpo , menos particulas fahem
de nós para o reduzirmos ao gráo de calor

que nós temos , que he o que baila para

não fentir frio.

Ei{^. E acafo também daqui fe tirana a razão

òo que ouvi
,
que a frialdade fe confervava

entre lá , fêmeas , e outros corpos femelhan-

tes , entre os quaes he fabido Gue fe con-

ferva o cruor de qualquer corpo quente ,
que

le meite entre eiles ?

'Siiv. De verão conferva-fe a agua frefca em
huma quarta mui bem abafada.

Tlhcd. Detb doutrina fe tira a razão : os cór-
- pos de mui pouca denfidade , aííim como
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para adquirirem hum gráo de calor do cor-

po
,

que cobrem , fazem pouca deípeza de

partículas de togo , aíRm também quando o

corpo, que cobrem, eílá mais frio, ou me-

nos quente do que elles , as partículas de fo-

go
,
que elles tem, são mui poucas; e com-

municadas ao corpo frio , eljDalhando-ie por

rodo elle , náo fazem calor lenfivel. E tam-

bém , allim como o ar menos quente
,

que

EaiTa por hum corpo mais quente , lhe rou-

a as partículas de fogo , e o esfria , aííim

o ar mais quente
, que o corpo ,

paiTando

por junto delle , lhe dá partículas de fogo

,

e o aquece ; e por efta razáo eiles corpos

moles , cubrindo huma quarta de agua fria

,

acommodáo-le com o vafo , e prohibem to-

do o ar movediço das fuás fuperíicies , com
o que embaraçáo que diminua a frialdade

,

e lhe dè algum calor.

Sílv. Pelo que vejo , vós aíTentais que o ef-

tar a agua fria náo he mais que eílar fem
calor algum, oa fem fogo.

Tl.\'cd. Devagí'.! : ainda no gello temos nós
calor , e fogo. Vai-fe eita matéria prolon-

gando mais do que eu cuidava ; mas ne pre-

cifo náo a deixar imperfeita: eu vos refpon-

do , deixai-me tratar brevemente do Termó-
metro de Fahrenheíio , de que ufo para me-
diT eíle calor ou fogo , e depois vos refpon-

derei ás perguntas que quizerdes.

§. IIL
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§. III.

Explícao-íe varies Tcrmmictros , e rcfolvem-fe

varias quejms fchre o foge, cm que

confifi: o calor.

Silv. Ç E eu me lembrr.Te d.o terrro c^s âr.-

O la? 5 e náo tive!Te já o íangiie táo

fno , em hum mez não acabávamos fó a

matéria de fogo ; mas além ò.t me aborrecer

já teimar fem fruto , ha terceiro prejudicndo

na demora : dizei pois o cue quizerdes.

Thcod. Com eíía licença digo
, que Termó-

metro he hum inflrumento para medir gráos

de calor
,

pela dilatação de hum liquido
,

que contendo-fe dentro de huma pequena

redoma de vidro
,
quando fe dihita fóbe por

hum canudinho alíima a diverfas alturas , a

que fe chamáo diverfos i^ráos. Havia porém
antes da defcuberta de Mr. de Reaumur hum
grande defeito nefte inftrumento

,
porque eu

com hum inftrumento defles íabia que hoje

fazia mais calma , ou mais frio do que hon-

rem
,
pelos grãos , a que tinha fubido o Ter-

mómetro ;
porém náo podia efte meu co-

nhecimento fer útil a mais ninguém , por-

que em Paris v. g. não fabião que calor era

o que correfpondia a vinte gráos , ou trinta

do meu Termómetro
,
por náo fabcrem fe o

rn-i tinha a mefma conftrucçáo de diâme-

tros 3 de redoma , e canudo , e qurJidade de

a-
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liquido incluib , Scc. Mr. de Reaumur (por

eíta 5 e por outras muiras delcubertas , ho-

mem de grandiíiimo merecimento , e que

fl.z gloria á naçáo , e ao feculo ) deo no

modo de hzer Termómetros comparáveis , e

iiteis. Deixando de parte miudezas , notou

no Termómetro o ponto a que delcia o ef-

pirito de vinho
,
quando enterrava o Termó-

metro no gello Que começava a derreter-fe

,

e obíervava também o grão a que iobia,

quando o mettia em agua fervendo. Ora co-

mo o trio do gello
,

quando começa a der-

reter-fe em todo o paiz , fe confidera que

feri o mefmo ; e õ calor da agua fen-endo ,

também he quaíi o mefmo feníivelmenie

( I ); fendo iílo aílim, já tem.os dous gráos

de calor fixos
,
pelos quaes nos podemos go-

vernar ; e aííim repartindo o intervallo entre

hum 5 e outro em oitenta partes iguaes , fa-

bem todos que calor correlponde a dez grcáos ,

ou vinte , Scc.

Eiig. Antes que paíTeis adiante : fe a agua fer-

ver mais ou menos tenipo , terá maior ou

menor calor ; e já temos contusão.

Thcod. Náo : efta he a propriedade dos líqui-

dos
;
que em fervendo , nao cobráo maior

calor , ainda que ferváo trinta horas : logo

faJlaremos difíb.

Eug.

{ I ) Conforme o cu« afirma Boerh?.ave , quando
a prefsão do ar díminuc três poUegadas no Baró-
metro , o calor da agua fervendo diminue oito, ou
nove gráos ; mas o Author do -Ez/rt/ fur ,Vj Tírm^-
m:l>-os to achou do.is gr.ios c'.e"*difrerenca em hu«

mft polle£;;4da.



88 Recreação Filofojica

Eug. Ide r.o que dizieis.

Theod. O Termomerro do FahrenKefio diver-

íiíica deíle de Mr. ds Reaumur , em cjue ufi

de r.zougue em lugar do efpirito de vinho ;

e principia a contar o cilor náo do frio do
gello , mas do frio da neve mifturada com
^al amoniaco ,

que he muito maior ; e o

í^ráo fupremo do calor náo he o da agua

fervendo , mas he do azougue fervendo.

Principiando pois a conrar os grãos de calor

por eíte Termómetro , vem a ncar o trio do

gello
5
quando começa a derrete r-fe , em. 31

çráos de calor ; o efpirito de vinho fervendo

vem a ficar em 175 gráos , a agiia fervendo

fiCa em 212 , o efpirito de nitro fer\'endo

em 242 5 o óleo de vitriolo em 54^ , e o

azougue bem purificado , e fervendo , fica

em 600 gráos de aalor ; e náo fe conhece

cr.lor fenfivelmente maior. O grande Newton
ufou do óleo de linho em lugar do azou-

gue 5 ou ei"ÍJÍriro de vinho, porque também
chega a 6co gráos de calor

;
porém como o

óleo fica mais pegado ao vidro , ao fubir e

defcer , náo nota com tanta exacçáo os gráos.

Eu abfoluramente prefiro efte Termómetro
de Fahrenhefio ,

porque chega a medir qual-

quer gráo de calor
,

por forte que feja ; e

também porque mede com facilidade os gráos

de hum frio extraordinário. Por quanto a fua

graduaçáo principia muito mais abaixo , do

que o gello ; e de mais o efpirito de vinho

do Termómetro de Reaumur ás vezes fe con-

gella j como fuccedeo aos Francezes em Tor^

neao.
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ncao, Aicm de que , como o eípirito de vi-

nho em recebendo 175 gráos de calor, fer-

ve 5 e fervendo , náo crefce mais em calor

;

sinda qu^ mettâo o Termómetro em agua

fervendo , nunca o efpirico de vinho inclufo

fubirá ao calor da agua fervendo
, que sáo

212 ; e aííim todas as mudanças, que pode
haver de 175 até 212, as náo dará a conhe-
cer o Termómetro de Reaunuir , e haverá

engano coní^dcravel. Porém para os uíbs quo-
tidianos pede mui bem fervir o de Reaumur.
lílo fuppofto , vamos , Suvio , a fatisfazer as

volTas perguntas.

Silw Peio que tendes dito venho a conhe-

cer
5

que náo fó na agua fria , mas até no
gello concedeis calor , e fogo !

Thcod. E com razáo. Vós haveis de reparar,

que a mefma- agua tépida
,
que a máo fente

quente , o braço, ou o reítante do corpo,
quando entra no banho , muitas vezes fucce-

ce fentir fria ; e como já vos diile , fe me
náo engano , a razáo he

, porque fentim.cs

frio quando ha menor calor que o da nolTa

pelie ; como de ordinário as máos náo tem
tanto calor como os braços , e o reftante do
corpo que anda agazalhado , íica claro que
a mefma agua tépida tem menos calor que
o braço

,
porém mais que a máo ; e aííim o

braço a fentirá fria , e a máo quente. Difto

tiro por conclusão
,
que fentir o noíío taélo

hum corpo frio , fó prova que elTc corpo
tem menos calor que o tado : logo náo ha

argumento , que prove que ha frio
,
que náo

con-
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confifta em diminuição do calor. Suppoílo

ill:o , nós temos frio muito mais intenib que

o do gello ; Ic mifturamos íal amoniaco com
gcllo 5 defce o azougue no Termómetro ^i^l

grãos abaixo do gello fó ; íè lançamos cfpi-

rito de nitro em gello moido , defce 40
grios abaixo do principio da graduação, ou

do Irio da neve com fal amoniaco
,
que vem

a fer -72 gráos de frio maior que o do gel-

lo ; e ie cfta miílura fe tizeíTe nas regiões

chegadas ao pólo do Norte , feria maior o

frio ^
porque em Petresbourg , íem efte arti-

ficio em 173^ 5 cheirou a defcer o Termó-
metro a 28 gráos abaixo do principio da

graduação , que vem a fer 60 gráos mais

que o do gcllo puro
,
que he o gráo que

correfponde ao gráo 2C0 do Termómetro de

Mr. Delislc , com que fe fez a experiência

( I ) . T ainda foi maior o frio que , con-

forme teftiíica Mr. de Maupertuis ( 2 ) , fe

experimentou em 1737 tmTorncão •-, porque

o azougue em hum Termómetro graduado

,

conforme os princípios de Mr. de P.eaumur

,

defceo a hum ponto, que correfponde a 35
grãos abaixo do principio da graduação no
lermometro de Fahrenhcfio , e são 6^ abai-

xo do gello.

Eug. Elias regiões são infupportaveis verda-

deiramente.

Thccd. Ora ainda aíTim , fupponde que vivieis

lá 5 e que o voflb taílo não tinha mais ca-

lor

( r) Phllor. Tranf. 4%í. pag. íí2í.

(2) Fi^uve de la Terre, pag. jg.
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1

lor qiie o à^^^o. ar, e que manejáveis o noí-

fo selio
,
quando eíbl para íe derreter, he

cerco que havíeis de íencir coiiíblaçáo , e

hum calor agradável ,
pofto que ajora o íii-

tais rVi-^idllíimo ; ailim como a^ora as mj.os

feitem coifolaçáo na agua tépida
, quando o

reib.*ite do corpo m.er^ulhado nella íica ti-

ritando com trio.

Eag. Aííim havia de fer.

Tbcod. Lo<^o le , náo obftante tiritar o corpo

com frio , Piffentais que a agua tepid^i tem
calor, e fogo , também devemos aflent^r que

o gelio tem calor, e fogo, porque fabemos

que em comparação de outras couías hc

quente. Q}ie dirá a ifto Silvio?

SiiV. Náo direi nada
,
porque náo tenho obri-

ui-gaçáo de tirar erros do mundo : quem q
zer crer eíTas couías, que as creia. Mas inda

aíIim , tendo vós o geilo com logo , tomara

que me diílelTeis porque fe náo derrete.

Tkcod, Para derreter a cera náo baíta qualquer

calor ; nem todos os mecaes fc derretem com
igual fogo : logo também náo he cafo de

admiraçáo náo baftar qualquer fogo para der-

reter o gello. O Termómetro
,

por onde fe

mede com baílante exacçáo o caloj , diz-nos

quí para derreter o gello sáo precifos 52
éráos de calor

,
para a cera maior he preci-

10 , e mais para o eílanho
,

prata , &c. Sil-

vio , alíentai comvofco
,
que nós temos hu-

rna preoccupaçáo mui grande , e vem a fer

,

Que todo o ca:or menor
, que o do noíío ta-

fio 3 náo o reputamos por calor j e com def-

cul-
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culpa
,

porque em nós náo faz o effeito do
calor, antes o contrario, roubando-nos o ca-

lor 5 e fogo que temos no taclo ; e por ilTo

toc?-ndo femelhantes corpos , nos estriamos.

M?s bem vedes que por fer o calor menor
que o nolTo , náo deixa de fer verdadeiro

calor.

Silv. Seja embora calor; mas também cííe ca-

lor ha de proceder do fogo ?

Theod. Também
,

porque ha a mcfma razão
,

que para o calor mais intenfo.

Silv. Logo náo ha corpo nenhum fem eílc

fogo 5 em que eftá o calor.

Thecíl. Náo appareceo até aqui
,

porque elTc

corpo 5 fe o houvelTe , havia de fer táo frio ,

que cáo fe pudeíTe e::ceder em frialdade ; ò
que até aqui náo appareceo

,
pelas experiên-

cias rereridas.

2f«^. Pergunto eu agora : E todos os corpos

tem iguil porção delTe fogo , c calor \ Digo
iilo

5 porque buícando o calor o equilíbrio

que dinelies , fupponho que prefcindindo de
circumlbncias , e havendo tempo baíl?nte

,

rodos os corpos conlerv?jáó igual porção de
fogo.

Ttccd. Aííim o julga hum grande homem
( 1 ); mas eu figo o contrario

,
porelTa mef-

ma razáo ; porque já vos moftrei que para

dar o mcfmo gráo de calor a corpos de di-

verfa denfidade , era precifo gaftar diverfa

quantidade de fogo ( 2 ) : logo ficando di-

ver-

( I ) Boerhaave.

(2) Pas. £i.
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verfos corpos no equilíbrio do calor , nào L-

caraó com igual porção de fogo.

Eiig. Agora advirco na experiência
,

que já

dilTeftcs.

Theod. No que porem concordáo todos he

,

que nem todos os corpos podem admicnr

igual gráo de calor : já nos líquidos vos

moftrci a dííferença de calor, cora que fer-

viáo , e tanto que fervem , nào ie lhes aug-

menta o calor , como Te prova com o Ter-

mómetro : e ifto procede de que na fervura

as partículas de fogo ,
que vem entrando

,

iahem rapidamente para fora ; e alíim fica o

mefmo gráo de calor.

Silv. E fe o lume for mais forte , entrarão

mais do que fahem ; e temos mais fogo der-

tro da agua,

"Theod. Se o lume for mais , he mais forte a

fer\-ura, e com muito maior ímpeto he p.^r-

turbada a fuperficie da agua , final de tue
fahe maior abundância de partículas de fogo.

Eug. E nos corpos folidos também ha e:Ta

defigualdade ?

Theod. Regularmente fallando , mas náo fen>

pre : os mais denfos admíttem maior cilor.

Eug. Agora me lembra perguntar-vos huma
coufa , fobre que ouvi contender ha poucos

dias em Lisboa : fe mííturarmos huma pou-

ca de agua quente com outra fria, que calor

ha de ficar í

Theod. ]á fei que queílio he eíTa : deo occafiao

a eflTa queftáo o que diz Boerhaave (1)5
que

( I ) Elein. Ghem, tom, i. psg. i44.
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que fe ouas porções de agua v. g. i§u?.es

,

huma com 32 grãos de cdor , cutra cem
212 Í3 miílurarem , íicáo na miílura (;Q

ejcios
5

que he ametade do exceffo do calor

de huma porção de agua íobr^ a outra; por-

que áz 7^1 p. ra 212 váo i8c , e rme ade

sr.o 90. Porém eu náo me accmmodo cem
iíto , c da minha opinião he o Abbr.de I\'el-

let ( I ) , que fazendo elbi mefm.a experiên-

cia , adiou 112 grios de calor, qu? são 90
íobre os ^2, que tinha já a agua mais friii

,

e neíte fenrido he verdade o que diz Boer-

haave ; Te fe interprccar
,
que náo o calor,

mas o au.^mep.to delie he ametade do excef-

io
5
que havia de hum a outro.

-Eiig. E entáo que regra me dais vós para co-

nhecer que c-.Ior ha.de íicar abfcluramenre ^

Thccd. A regra
,
que a razão , e a experiên-

cia dá , he eíti : fazei huma fomma dos grãos

do calor , que havia em ambas as porções

de agua , reparti eíla fomma ao meio , e ahi

t;;ndes o Criior que ha de ficar. Exemplo no

CLu^b Cjue vos puz já , ^2 com 212 são 244,
ametade são 122

,
que he o crlor que app?.-

recc no Termómetro. Ora eu náo me havia

de aííaíLir de Boerha.ive fem razão mui for-

re : quem diller que perece o calor com-
mum (z^'., e que fica ló am^iade do excef-

fo , ha de conceder que huma porção de

agua

( I ) Leqons Phiriq. t'^m. 4. paj. çr?.

(2) Boerhaave El. Cb. tom. r. pag;. I45' ^íA^^'

fi.htile eji intd/Ieãus ,
^uod grad.is cor,:.n:pns caloris
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agua quente fe esfriará , lançando-lhe outra

porçáo mais quente que ella.

Eug. líib náo pode Ter.

Thecd. Eu faço as contas. Ponde huina cana-

da de agua com 50 gráos de calor , lançai-

ihe outra canada com 60; o exc^íTo sio 10,
ametadc defte excelTo sáo 5 , ficaráó lo;^o

na agua 5 gráos de calor , fendo que antes

a mais fria tinha 50. Mas fendo hum ho-
• mem táo grande como ellc he , deve-fs in-

terpretar benignamente.

Eug. E fe nós miflurarmos diverfas porçóes

cio mefmo liquido ?

Th:Gd. Sendo de i^ual denfidade , deve fa-

. 7er-fe o cálculo allim : multiplicar Oá gráos

de cada porçáo pelas canadas , ou quartilhos

,

OU qualquer calía de medida, que feja com-
mua a ambas as porçóes ; e depois a fomma
dos gráos repartilla pela fomma das medi-
das : exemplo

,
ponde huma cnada de a^ua

com 40 gráos de calor
, ponde ^ canadas

com 80 gráos ; mlíVurai , ficarão 70. Eu fa-

ço as contas : 40 multiplicados por hrima

a\nada , sáo 40 ; 80 multiplicados por '^ ca-

nadas , dá 240, he a fomma de tudo 280 ;

repartamos iílo por todas as canadas , que
sáo quatro , dá ao quociente 70.

Eug. E eífi conta recorre com a outra
, que

me diiTeftes
,
quando as porçóes eráo iguues ^

Theod. He o mefmo : fupponde que eu na
canada , que tem 40 grãos , lanço fó huma
das de 80; pela conta, que vos diíTe, sáo

60 grãos de calor.

Eu£.
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Eug. Allim he, 40 de huma com 80 de ou-
tra dão 1 20 5 que divididos ao meio dáo 60,

Thecd. Temos já duas canr.das da miftura com
60 gráos , e reftáo ainda para mifturar duas
canadis de So , as quaes miíluradas

, pelas

concas dáo 70 grãos.

Eug. Tendes razão
, porque 60 de huma par-

te com 80 de outra 5 dáo 140, cuja ametade
são 70.

Theod. Por tanto , fendo porções iguaes , he
efcufado multiplicar , nem repartir , bafta di-

vidir ao meio a fomma de todo o calor, ou
accrefcentar ametade do exceíTo de hum a

outro
,
que vem a Ter o mefmo ; mas fendo

porções diverfas, he prcciíò multiplicar, &c.
Falia dar a razáo de tudo ifto. Como eu
diffe, que o calor conílília nas partículas de
fogo 5 e como eftas fahem do mais quente

para o mais frio
,

por caufa do equilíbrio

que buícáo ; havendo lO partículas de fogo

em huma porção de agua , e 6 em outra

,

váo iahindo da mais quente ; e tanto que fa-

hem 2 , ficão 8 de parte a parte , e o calor

em equilíbrio. Agora fendo os líquidos de

dlveríb género , náo he facil medir o gráo

,

que fica na miiílura : mas fempre fe ha de
attender á denfidade, e quantidade das por-

ções
; porque os corpos mais dcnfos , e ma-

iores 5 na repartição Icváo mais partículas de

fogo ; e vem a ficar cada partícula do todo

com menor calor.

Eug. Tenho entendido perfeitamente : vamos
2 outra matéria.

Thcod,
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Tbecâ, Nefta me dilatei mais do que queria

:

mas quero advertir-vos , que efte fogo , a

que attribiio o calor , ááo he todo o fogo,

que conftitiie os corpos , nem ainda todo o
que eftá nos feus poros , mas fó o que efti

nos poros com modo de poder exercitar al-

gum movimento. Digo ifto
,
porque o calor

adual he movimento a61ual ; e fe as partícu-

las de fogo náo tiverem liberdade para al-

gum movimento , como háo de poaer cau-

far calor?

Sil\>. Tendes vos alguma experiência
, que

náo deixe iflò em mera conjedura?

TÍ?eod. Tenho : fe tomarmos duas pedras

iguaes, e as puzermos a calcinar, huma po-

rém mais tempo que a outra , depois de frias

moftrará o Termómetro em ambas igual ca-

lor : e que náo tem igual porçáo de fogo fe

vê 5
quando fe lhes lança agua

^
porque a que

fe c;\lcinou mais , arde mais tenipo , e as

partículas de fogo que fahem eítaváo nos
poros ; mas táo prezas

,
que pouco calor po-

diáo caufar» E para que conheçais que as

partículas
, que compõem a natureza de qual-

quer corpo 5 nio fazem eíle calor , bafta ver

qtie o azeite, e agua
,

prefcindindo de cir-

cunfíancias , moílráo no Termómetro o mef-

mo gráo de calor ; e a inflammaçáo do azei-

te moftra o muito exceíío ^
que leva á agua

em partículas, de ^ogo*

Silv. Eiía ultima difnculdade me tinha a mim
lembrado para defarmar todo o difcurfo que
tínheis feito i porém eu náo tenho empenno
Tom. IIL G em
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em que ilTo feja , ou náo feia aíTím , fuppof-

to náo explicardes o calor cá pelo meu ^yf-

tema. Vamos a outras difEculdades mais fub-

fianciaes.

§. IV.

Da Região do fogo.

Theod. T) O is exponde as volTas diííiculda-

X des.

Silv. Quando honrem fui para cafa lembrou-

me que tinheis dito , que o fogo náo era

leve ; e não fei como vos efqueceis que efte

elemento , como os outros , ha de bufcar a

fua regiáo , a qual fica em fima de nós , e

]?or confeguinte ha de ir par,a íima natural-

mente.

Theod. Ainda vós credes neíía velhice da re-

iào do foeo 1

Os Aííronomos com o grande Ptolomeu

põem a região do fogo fobre a região do

ar ; e vós náo haveis de negar o que os Ma-
thematicos enfináo , e demonftráo.

Theod. Náo o negarei eu , mas negallo-hão

lodos os mais AÍtronomos , alem áe Ptolo-

meu : ho)e ninguém ofegue fem fe ver obri-

gado a dizer mil defpropofitos em Aftrono-

mia 5 como vos moftrarci vifivelmente a feu

tempo : mas vamos ao cafo da região do fo-

go. Vós de noite
,

quando eftá o Ceo fcre-

no 5 e náo ha luar , vedes por ventura clTe

fogo na fua regiáo ? Mv.

giá

Silv.
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Sth'.. Bom argumento he ele I nliuma t?.ma«

nha diíbncia quereis vós que eu veja a re-

gião do fo'^o ;

Theod. Quero , aííim como vedes .1 Lua , que

neiíe í/ítema haveis de confelTàr que elM

mais aííima ; e náo obftante tudo iílo , a ve-

des , e vedes os Planetas em muito maior

diihncia : nem vós tendes que allegar, que

os vapores , ou qualquer outro embaraço vos

tira a vifta do fogo , Te lá o houveíTe
,

por-

que eífes embaraços também vos haviáo d€

impedir a vifta da Lua, dos Planetas, e El-

trellas. Além de que, o mefmo fogo na fua

regiáo vos embaraçaria o ver as EÍtrellas , e

Planetas
,

que lhe licariáo por fima ; aífim

como huma grande fogueira nos embaraça o
ver as coufas

,
que iicáo por detrás da cham-

ma : logo fe náo vedes a regiáo do fogo

,

bom fundamento tendes para dizer
, que taí

náo ha.

Silv. Elíe argumento náo vai de nada novoA
fo fyftema. Os Newtonianos dizem , que a

kiz he fogo ; e de noite dilíertes vós já ha
tempos ,

que 3 excepto o efpaço qtie occu-

pava a fombra da terra , todo o mais efpaço

eftava allumiado pelo Sol : logo ha de eííar

cheio de luz , ou de fogo
,
que he o mef-

mo ; e com tudo náo o vedes de noite.

Theod, Eis-ahi huma boa refpofta , mas ainda

aííim náo baíh. Olhai ; vós haveis de faber 5

que ha grande diveríidade, ainda na fencen-

ca dos L\ewronianos , entre o fogo de huma
fogueira , e a luz

, que elTe fogo eípalha : o

G ii fo'
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fogo 5
que a»-de na fogueira , vô-fe de toda a -

parte , em quanto não ha algum corpo opa-

co em meio ; porém o fogo que he luz

,

náo fe vè fenâo refle^flindo de algum corpo

opaco V. g. a parede , ou coufa femelhante

:

e a razáo he
,

porque o raio de luz , ainda

que feja fogo , he fogo que vai em movi-

mento defpedido da fogueira por linha re-

fila 5 e ró entra pelos olhos
,

que encontra

em linha recla ; fe bate em algum corpo

opaco , reflecte , e efpalha-fe por toda a par-

te , e entra pelos olhos de todos os circum-

ftantes. O fogo porem que arde na foguei-

ra , dahi delpede por toda a pane raios , que
entráo pelos olhos de todos os circunftan-

tes , e le vè de toda a parte em linha recla..

Ifto fuppof-bo j náo tem vigor a voíía refpoíla.

'Stlv. Porque ?

Theod. Porque a região de fogo , fe a hou-
veíTe, havia de fer huma grandiílima foguei-

ra á roda da região do ar ; efta fogueira ha-

via efpalhar raios para toda a parte , não ha-

vendo corpo opaco entre me^o ; e aflim cá

da terra a havíamos de ver : porém o fogo

,

que he luz do Sol já efpalhada , como eíTe

fogo náo efpalha em roda outros raios de

luz fem dar em corpo opaco , não fe vê fe-

não reflectindo da Lua , Planetas , &c. Nhu-
ma palavra , hum raio de luz antes de reHe-

ctir não he vifivel , fenáo daquella parte,

aonde vai dar por linha re6la ; e o fogo da

fogueira , ou também da regiáo de fogo

,

havia de efpalhar raios cm roda , e fer viíi-

yel dê toda a parte. Silv.
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Silv. Pois a náo pormos a região cie fogo

ahi 5 onde quereis vós que eíteja efte ele-

mento ? Nós temos hum lugar para a agua

,

outro para o ar , outro para a terra : onde
havemos de acommodar o fogo ?

Theod. Muitos dizem que o Sol he puro fo-

go ; e nefta opinião ahi tendes vós num lu-

gar , em que efteja o fogo junto. Eu por

agora náo determino o que figo nefte pon-
to ; em feu lugar o determinarei.

Silv. Eftá bem
,
pois para eííe lugar digo eu

que caminha o fogo
,
quando fóbe para fima.

'Thcal. ElTe argumento fó tinha lugar de dia

,

porque ló entáo he que temos o Sol em
lima : fe o fogo fóbe

,
porque bufca a fua

regiáo
, que he o Sol , fegue-fe

,
que quan-

do o Sol nafce , o fogo ha de inclinar-fe

para o Oriente
;
quando fe põe , ha de ir

bufcar o Occidente ; e de noite ha de cami-

nhar para baixo
,

porque ahi he que eftá

entáo o Sol : mas nós vemos que agora

aquella chamma erra o caminho
,
porque vai

para fima bufcar o Sol , e o Sol anda por

oaixo do horizonte. Porém fe tendes empe-
nho em que eu vos moílre lugar, onde ef-

teja o fogo junto em grande cópia , eu vo-lo

moftrarei onde talvez vós o não efpereis : ha
de fer debaixo da terra , onde ha o fogo

,

que chamáo fubterraneo.

Silv. Ora tenho affentado que eftes Moder-
nos tudo tranftornáo , e põem fora do feu

lugar : mas dizei o que quizerdes
,

porque

€U vos dou licença para tudo : como Eu-
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génio gcfta difto , explicai o que quizer-

àts.

Eug. Ti-citemos e(k ponto devagar ,
que he

mui curió fo
;
porém para iíío he precifa a

luz da Hiílori^i, e náo bafta a da Filofofia.

Theod. Allim he ; mas podemos rratar efta

matéria como Hiíloriadcres , e com.o Filofo-

fos ; diremos os effeitos , e buícaremos as

çaufas ; nem jamais a Filofofia pudera fazer

ôlgum progreíTo , fe náo fe valelle da Hiíloria,

§. V.

Tr/jta-fe dos fogos fubtenaneos,

Eug. TJ Rimeiramente
,

que entendeis vós

,

JL Theodofio
, por fogo fubrerraneo i

Theod. He o togo
,
que ha nas conoividades ^

e cavernas da terra
;

por quanto fe a terra

vomita fogo por innumeraveis bocas , temos

argumento claro
,
que dentro delia ha gran-

des concavidades , onde ha horríveis incên-

dios. Na noíTa Europa temos muitos \u)-

cáes 5 iflo he , montes que vomitáo cham-
mas ; o mais famofo he o monte Ethna nà

Sicilia 5 e defronte deíle no Reino de Ná-
poles ha o \'ezuvio ; qualquer delles bem
celebrado pelos horríveis incêndios, em que

ardem , e pelos damnos formidáveis ,
que tem

caufado aos feus vizinhos. Também fe deve

ajuntar a eftes o monte Hecla na Islândia!,

que he o que tem mais comparação com cl-

les.
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les. Além deftss ha muitos em outros íi-

• tios : por todo o Archipelago ha innumera-

veis lugares , que vomitáo chammas. Se for-

mos ás Ilhas Jo Oceano , acharemos a Ilha

de Tenerifa ,
que he huma das Canárias , c

tem hum alto monte chamado Pico de Te-

nerifa , que tem hum rerrivei vulcão ; como
também huma das Ilhas de Cabo Verde

,

que por ilTo fe ckama Ilha do fogo , e ou-
tra Ilha ahi perto

,
que chamáo Brava. Na

Africa também ha innumeraveis lugares fe-

melhantes : no Reino de Fés ha o célebre

monte Janlgualdo , famofo
, por fe ver de

mui longe o togo
,
que de fi lança: eu creio

que eíie he o de que failou Plinio , e a

quem os Poetas chamaváo Carroça dos Deo-

fes : além deiies nos Reinos de Congo , e
Angola ha quatro montes, que vomitáo fo-

go , e em Guiné outros quatro femelhantes.

Eug. Nunca cuidei que eíles fogos fubterra-

neos folTem táo frequentes , como vos di-

zeis. Agora já fe me faz crivei o que ouvi
dizer eftando na America

;
porque ouvi di-

zer, que lá para o Peru havia muitos luga-

res, que lançaváo rogo : eu tinha iífo por

fabula , e cuidei que ifta feria iilusáo da-

quelles bárbaros.

Silv. Seguramente lhe podeis dar credito ;.

porque defde o eftreito ,
que chamáo de

Magalhães , correndo para lima pela cofia

do mar Pacifico , li eu ha poucos dias
,
que

íe contáo quinze lugares , donde fahe fogo 5

poílo q^oe de alguns deiles fò fahe fumo.

Theod,
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neod. A Afia he que excede as mais parrci;

do mundo nifto. T\o Japáo , nas Ilhas
, que

chamáo Molucns , nas Filippinas , na Su-

matra, na Perfia , na regiáo dos Caldeos , e

por muitas Ilhas das innumeraveis , que po-

voáo aqnelles mares , le vem iemelhances

montes
,
que vomitáo fogo. Lembra-me que

na Ilha Celebes fucccdeo hum cafo feliz pa-

ra os Portuguezes , ainda que terrivel para

os feus moradores. Tinháo-fe eftes rebelado

contra os Portuguezes ; eis-que no meio do
dia, eílando os Portuguezes ancorados com
animo de caftigar aquella rebeldia, fahio re-

pentinamente de hum monte vizinho tanta

cópia de fumo , acompanhado de cinzas , de
chammas , e de pedras ardendo

,
que o Ceo

fe efcureceo : os habitadores da Ilha vendo
huma táo horrivel lempeftade de fogo, c os

contínuos tremores de terra, que o acompa-
nliaváo , ficáráo táo perturbados , c trafpalTa-

dos de medo ,
que os Portuguezes vendo a

grande opportunidadc que tlnháo , fe fenho-

reáráo da Ilha ; e íem outras armas de fogo

mais que as que lhe dera o monte , torná-

ráo a metter debaixo do jugo Pcrtuguez os

pefcoços, que atrevidamente o tinháo facu-

dido.

JEu^. Se nós em todas as noíTas acções tivef-

iemos a noíTo favor huma peça de artilhe-^

ria , como eíTe monte
, que déííe tiros táo

efpaniofos , e fizeíTe chover tanta abundân-

cia de pedras em braza , em lugar de balas

ardentes , menos íangue , e menos fuor cqf-
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' t?;riáo as vi<florias aos noflbs Toldados. Mas
huma coufa me admira , e he ver que tan-

tos fo^os ardendo por baixo da terra , náo

a arruináo , nem a fazem rebentar , como
experimentamos nas minas de pólvora.

Theod. Ainda aílim fazem eífeitos mais hor-

rorofos , e formidáveis , do que quantos já

mais tem feito as minas de pólvora.

Silv. Do Vezuvio fe referem calos tâo hor-

rorofos
,

que náo lhe daríamos credito , a

náo 0$ referirem Authores
,
que o merecem.

No anno de 471. teve hum incêndio táo

forte e violento , e lançou fumo , cinzas
,

fogo , e pedras com tal violência
, que fe

conta que che^áráo as cinzas até Conftanti-

nopla
, que efta diftante mais de cento e no-

venta léguas do Vezuvio
, pol^o que tam-

bém foráo ajudadas de hum grande vento ;

c com tudo ifto , ainda náo foi efte o maior
incêndio

5
que elle teve

,
porque em 16^1.

16^8. e 1690. ainda efteve muito mais bra-

vo 5 e furiofo. Vede vós , Eugénio , fe hou-
ve jamais mina de pólvora , que lançalTe as

cinzas a diftancia táo grande , como o \^e-

zuvio ? ( I )
Theod. Ainda maiores eftragos tem feito o

Ethna
, que fica defronte do \^ezuvio na Si-

cilia: no anno de 16(39. em 1 1 de Maio fuc-

cedeo hum dos cafos mais horrendos , e me-
donhos

, que fe contáo nas hiílorias. Efteve
o Ethna nefte dia táo disformemente furio-

ío,

( 1) Monfíeur Colonne HiíV, del'Umvcrf. toi»«

I. pag. 291.



Jo6 Recreação Filofofica

fo , que atemorizou toda a Sicília : as lava-

redas que l;ihiáo , o fumo que cobria todo
o Ceo , as pedras defpedidas com fúria hor-

renda , os eftrondos , como de muitas peças
de artilheria difparadas a hum tempo , re-

prefentaváo ao vivo huma figura do infemo.
Eis-que de repente abrio-fe a terra com hum
efbmpido como de cem trovões juntos ; e

entre lavaredas que fubiáo as nuvens , fc vio

faltar para fima hum rio de enxofre , e me-
tal ardendo , defpedido com tanta fúria

,
que

fubia á altura de trinta palmos : as cinzas,

c pedras ardendo erão defpedidas com tanta

violência, que hiáo cahir ( poílo que ajuda-

das do vento ) a diftancia de trinLi , e qua-

renta léguas , tanto para a parte da Ilha , co-

mo para a Calábria , e também para o mar.

Muitos navios tiveráo grande perigo , por-

que fe víráo cubertos deíla terrível chuva.

Durou efte incêndio mais de vinte dias, em
que continuou a fahir aquellc rio infemal.

Sahio efte rio de fogo por três bocas do

monte, depois ajuntou-fe em huma fó ; a fua

largura em partes mais planas era quafí de

huma légua, em partes tinha de altura quin-

ze palmos : tudo quanto encontrava pelo ca-

minho abrazava , e muitas arvores , e cafas ,

que ficaváo em pouca dirtancia , fe arruina-

rão : correo efte rio de fogo até aos muros

da Cidade de Catania
, que difta do Ethna

duas léguas e meia \ e junto da Cidade cref-

ceo a innundaçáo defte fogo de forte
,

que

O metal , e enxgfre derretido chegou quafi

â
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a igualar os feus muros •, tanto aílim
, que

as pedras ,
que nadaváo na fuperficie deile

rio 5 fe viáo de dentro da Cidade por fima

das muralhas. Em fim por intercelsáo de

Santa Águeda, Padroeira defta Cidade, to-

mou eíle rio de fogo caminho para o mar,

onde entrou por eipaço de hum quarto de

légua. Vede lá os eíFeitos que fazem os fo-

gos fubterraneos.

Eiig. ElTe rucceflb parece que excede toda a

verofimilidade.

Tneod Eu fou o primeiro que lhe não havia

de dar credito, a náo o referirem Authores

táo fidedignos ( i ) , como sáo os que o

contáo.

Eug, Eu náo me acabo de admirar de fuccef-

los táo pafmofos.

Silv. Quando os fuoceíTos, ainda que pafmo-

fos 5 sào frequentes , na fua mefma frequên-

cia huns fe acreditáo aos outros. Hum dos

eífeitos
,
que dá melhor idéa da força , com

que rebentão eftes fogos, he a formação de

novas ilhas; porque vós, Eugénio, bem ve-

des que*he precifa huma força immenfa pa-

ra lançar tanta copia de pedras, earêa, &c.

,

que cheguem a formar hum monte , cuja

cabeça venha a fahir fora da agua, e tenha

de comprimento ás vezes mais de huma lé-

gua.

Theod, Diílo que Silvio diz náo duvideis,

Eu-

( I ) Monfieur Colonne Hift. de l'Univerf. tom.

I. p»g. 296. onde trcYi humo delação àejie Juccejjè

feita põr pejjoas
,
^uc § preJ<nciáríiQ<^
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Eugénio ;
porque ha tantas teílemunhas

,

que prudentemente já fe náo pôde negar o
credito.

Silv. Nas obras do P?.dre Kirker anda huma
relação , em que fe dá noticia do nafcimen-

to de huma das ilhas Terceiras ,
junto á

noíTa Ilha de S. Miguel , cujo principio foi

o fogo fubterranco ; e o mefmo Kirker dá
noticia de outras Ilhas

,
que nafcèráo de no-

vo por femeihante caufa : huma no anno de
I57O. tendo durado perto de hum anno o
incêndio , em que teve origem \ e outra no
Teu tempo por caulá de hum grande incên-

dio 5 que íe vio rebentar do meio do mar
pelos annos de 1650. : efta Ilha porém hc
mui abatida , e náo fe vè fenáo quando o
mar eftá mais quieto , c focegado.

TheOil. Ainda nos Hiftoriadores antigos acha-

mos noticias lemelhances a eíías do Padre

Kirker. Plinio conta, que a Ilha Thera , ou
Theramenc no Archipelago teve huma feme-

ihante origem. No anno de 726. refere Ba-

ronio
, que nafcèra no mar outra Ilha , a

que eiíe chama Sacra , ou Sacrata ; e cento

c noventa e féis annos antes de JESU Chri-

fto faz menção Juítino do nafcimcnto da

Ilha Hiera , a quem chamáo a Grande Cd-
meni

,
por caufa dos incêndios fubterraneos.

De outra Ilha perto deífa , a que chamáo a

Pecjuena Camcni , também ha nos naturaes

tradiçáo conftante
,

que tivera o feu princi-

pio em 1573. P°^ femeihante incêndio dos

10^03 fubterttUiegs , rebentando no meio ào
mar»
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mar. Porem a noticia ,
que tenho achado

mais memorável , he a do nalcimento de hu-

ma Ilha no Archipelago pelos annos de

1707. no mez de Maio.

Eug. Mui moderno he elTe caio ; referÍH3 com
as luas circumftancias

,
porque sáo noticias

elTas mui diverias , e dignas de memoria.

Theod. Foi o cafo. Ha huma Ilha no mar
Mediterrâneo dez léguas diílante de Cândia

chamada Thera , ou Santorin , onde a dezoi-

to de Maio do dito anno fe icntíráo huns

tremores de terra
,

que aíTuftáráo os habita-

dores : foráo continuando , e crefcendo pe-

los dias leguintes , e com elles creícia o pa-

vor, e receio : paliados alguns dias a vinte

c três de Maio , na diftancia de huma légua

principiarão a apparecer fora àã agua as ca-

beças de alguns rochedos : certos navegan-

tes vendo-os de longe
,

julgarão que ieriáo

defpojos de algum navio ,
que tiveíTe nau-

fragado , e correrão rmbiciofos com o fim

de fe aproveitaria de alguma coufa útil

;

porém achario-ie com rochedos : continua-

rão os tremores de terra , e iorâo iahindo

os rochedos mais para fima , e de cada vez

apparecendo outros de novo
, que juntos aos

primeiros formarão huma Ilha bem efpaço-

fa. Houve cu rio los , que tiverão o atrevi-

mento de ir paííear por ella, e acharão hu-

ma caíla de pedra moiie , da cor , e do fa-

bor de pão de trigo : eftando refla diligen-

cia 5 repentinamente fentirào tremer toaa a

nova Ilha . e ir-fe levantando fora da agua j

fu-
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fujíráo a toda a prcíTa , como o cafo pedia.

uAVi por diante principiou a liha nova a

fer hum clpeclaculo mais terrivel
,

porque
de entre os rochedos

, que de cada vez ie

hiào augmentando mais , começou a Tahir

hum fiimo negro , e elpeíTo , depois fogo

,

e cinzas ; e , o que mais he
^
pedras gran-

diiíimas defpedidas como balas pelo ar , as

quaes , indo todas cubertas de enxofre ar-

dendo 5 faziáo hum efpec^aculo agradável á

vifta , a náo fer táo temerofo : acompanha-
rão a tudo ifto huns eftrondos horríveis co-

mo de peças de artilheria. Durou dias baf-

tantes elta primeira furia ; tinha de quando
em quando algum focego , mcis depois tor-

nava aquella boca do inferno á fua braveza

antiga: pafsáráo muitos mezes neítes horro-

res , e rriudanças , ora crefcendo a Ilha , ora

dmiinuindo , até que foi acalmando aquella

rempefbde de tal forre
,

que alguns curio-

fos
,
que defde Samorin , ou Jhcra obferva-

váo iílo , fe determinarão a ir aié á nova
Ilha

,
que elles julgaváo )á foccgada. Met-

tèráo-fe nhuma embarcação mui bem calafe-

tada , e forâo remando ; acharão porem que

a agua no circulo da Ilha fervia
;

quizcrão

fondar a altura da agua , e todo o cordel

que levaváo
,
que era de novecentas e finca

braças , fe íumio jcm acharem fundo : buf-

cárào hum lado da Ilha , onde não íervia a

agua
;

porém indo-fe chegando , acharão

hum tal calor
, que em innaturavel : mettè-

ráo a mão na agua, e efcaldava: além dilío

vi-
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virão-fe qur.fi luífocados em turno ; e não

tiveráo mais remédio que tornar para trás

,

e foráo de Ionize rodeando a liha, e ocler-

vando-a , are que vendo que a Ilha por hum
canto nem lançava fumo , nem fogo , nem
fazia mudança alguma, havia muito tempo,

tentarão terceira vez o pôr pe cm terra ; to-

ráo remando , e ]á faltariáo como duzentos

palTos para chegar á Ilha , mettèráo a máo
na agua , e acharáo-na quente , e tanto mais

quente ,
quanto mais íe chegaváo : vendo

ifto , entrarão a fazer confulta , fe haviáo de

continuar , ou retroceder ,
porém brevemen-

te decidio o ponto huma nova fezáo , com
que a Ilha principiou a embravecer-fe , co-

mo de antes , lançando turno , e grande co-

pia de cinzas , as quaes cahíráo íobre o ba-

tel dos curioios. Aqui correrão mais perigo

de fe fufíocarem no fumo , e cinza , que lhe

vinhâo de íima , do que na agua , íbbre que

navegaváo. Retrocederão em fim a toda a

préUa ; e apenas fe tinhão retirado daquelle

lítio
,
quando virão que a Ilha com eftranha

fúria entre eftrondos horríveis , e rrequentes ,

principiava a vomitar chan m:\s , e deipedia

como balas pedras ardendo , as quaes vierão

cahir no fitio , em que elles eftivcrão. For-

çarão mais ligeiramente os remos para efca-

par de tão hcrrivcl perigo j e quando che-

garão a recolher-fe ao fcu porco , conhece-

rão ainda outro maior perigo , de cjue tinhão

efcapado , fem até alli terem advertido nel-

le , e eia , que eftava o breu , ou betume da

€01-
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embarcação todo derretido , de forte que fc

eftava abrindo por todos os lados. Vede os

perigos de que efcapáráo. ( i

^
Eug. He dos cafos mais pafmoíos

,
que tenha

ouvido : porque alem da lubftancia
, que em

fi he digna de toda a admiração , tem cir-

cumftancias
,
que o fazem mais pafmofo ; a

altura da agua junto da Ilha , o calor tão in-

tenfo
, que a fazia ferver , e derreter o breu

das embarcações , o tempo que durou eíTc

incêndio
,
pedem huma caufa maior do que

o que cabe na nolTa imaginação.

Thcod. Quem authoriza efta narração he o
teftemunho da hum Padre Jeluita

, que foi

leftemunha ocular , e não fei fe foi hum
dos que embarcarão ; além de muitos ou-

tros, que fazem menção defte cafo
, pofto

que fem tanta miudeza.

Eug. PalTando pois de Hi florindo res a Filofo-

íos
,
quizera me diifelTeis qual era a origem

deftes fogos fubterraneos
,

qual a fua mora-

da , e a matéria de que fe fuftentão ; quem
os accende , e apaga , Ôcc.

ç.vr.

(r) MonHeur Co^onne Hiíloire de rUi^iverf.

tom. r. Moreri. P. Rec;nau]t. tom. ?. de» E 'ire-

tiens de Phyliquc. Hiiloire de 1' Academ. anno

370a.
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§. VI.

Trata-fc da origem , e fujlenta^ao dos fogos

fubterraneos,

Theod. T) Rimeiramente , Eugénio , haveis de

A faber, que efta bola da terra ^ em
que vivemos , tem grandiífimas concavida-

des 5 humas cheias de agua , outras de mi-

ne raes de enxofre , falitre , metaes , betu-

mes , e outras couias femelhantes : e alíim

como quando [q mifturáo a cai , e a agua,

fe levanta lavareda ; aííim também quando

Í.S matérias dcftes mineraes entre íi fe ajun-

tarem nhuma determinada porção , e quanti-

dade 3 fe háo de acccndèr : acccndendo-fe

,

pjgâo fogo nos mineraes vizinhos , e eftes

em outros : daqui fegue-fe
,

que eíle fogo

ha de rebentar , e fahir por alguma parte

,

aíhm como fuccede ao fogo da pólvora (a
quai 5 como' vos direi logo , não he mais

que falitre , enxofre , e carvão ) e em quan-

to rebenta , ou faz força para rebentar , ha

de fazer tremer a terra , caufar ruido , e ef-

trondos ; ha de abrir boqueirões, por onde
lance pedras , fumo , cinzas , c parte da ma-
téria inflammada ; da mefma forte que ifto

fuccede nas minas artíficiaes, qóe quando
rebentão fazem todos eftes eíFeitos.

£ug. Agora faço reflexão , que todos éíTcs

cftèitos fe experimentarão nos cafos 3
que

tendes referido,

Tom.III. H Silv.
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Silv. E que razáo tendes vós jara affirmarj-

que eíles mineraes ajunrando-le , c mifturrin-

do-fe entre fi
, pégáo fogo , e levantào chatn-

ma ? Com o exemplo da cal bem vejo que
ilTo pôde fer , mas até aqui he mera ccnje-

(fhira.

Thccd. Razão temos mais forte , e convin-
cente. Mr. Lemeri fez hr.ma grande mafla ,

que confiava de limalha de ferro , e outr?.

tanta poiçáo de enxofre moido , miRurado
tudo com agua fria j depois de preparada

,

mecteo-a debaixo da terra , e paliadas algu-

mas horas
,

principiou a terra a inchar , e

levantar-fe j abrio-fe huma boca , e fahio fu-

mo de enxofre acompanhado de algumas la-

varedas. Eis-aqui porque eu digo
, que fe

cila mifh-ira , ou outra femelhante , fe lizef

nas concavidades da terra cm porções muiro
maiores , ha de produzir curros eifeitos fe-

melhantes
,
porém muito maio^-esi, como s:.

o'

os que temos ouvido.

Eug. E com bom fundamento. Mas dizéi-m.é

vós 5 Theodoíio
,

que fundamento tendeá*

vós para julgardes que ha la debaixo da ter-

ra concav:V.ades grandes i Se aíTim he , co-

mo náo cahe a terra
,

que eftá por íima í

Quem a fuflenta?

Thcod. Suílenta-fe como fobre huma aboba-

da : já eu vi 5 e paíTeei huma concavidade

fubtcrranea , em que caberiáo mais de qua-

trocentos hcme^s , fcnradcs , e me admirei

de ver a perfeição da abobcca de pedra

,

formada pela natureza : defte mefmo modo
ha
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ha outras muito maiores debaixo da terras

daqui vem, que muitas vezes Cidades intei-

ras íc tem fubvertido ; ( O e não pôde ifta

ler lenáo abaiando-fe , e desfazendo-fe com
o tremer da terra a abobada , febre que ef-

ivtva eíiabelecida , e fundada a Cidade : da-

cui vem 5
que quando eilas concavidades ef-

L.ío cheias de agua , fubvertendo-fe as Cida-

des
,
que fobre cilas eftaváo edificadas , vem

a ficar lagoas gtandes no lugar, onde algum
dia houverào grandes ediíicios

,
praças , e

ruas. Como fuccedeo na Sicilia pelos annos
^~' i6c;:,

,
porque em hum tremor de terra

te iiibvertèráo entre Cidades , Villas , e Al-

deãs mais de fincocnta , e morrerão mais de
C2-MO e fincoenta mil peílbas , apparecendo

grandes lagoas no lugar das antigas Cida-

des ( 2 ) . Além diílo , he coufa que fe ob-

ferva mui ordinariamente neftes lugares , fobre

as concavidades
,

que batendo-<è com força

fobre a terra . foa da mefmia forte que coftu-

ma fucceder quando fe bate fobre huma
abobada : iílo , entre outros , teílifica hum
curiofo

5 que eíleve em Islândia , e fez ex-

periência no célebre monte Hecla : o mef«
mo fe experimenta no Vezuvio , e em ou-

tros femelhantes vuicáes de fogo.

Eug. Já vejo que tendes razão : e neílas con-

cavidades he que vós dizeis que eíláo eftes

jnineraes de enxofre , &c. í

•H ii Theod,

( I ) A Cidade de Aquila em Nápoles no anno
de 170} , e a Cidade de Lima no Peru em 1746.

(2) Monfieut Golon. Hlíloire de 1' ÚnívCif.

tom. 2, pag. 305.
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Thecd. Sim
j

porque he obíervaçáo conftàr

te
5
que cm todos eftes lugares ,

que lançáo

fogo ( pelo menos nos que tenho lido ) no
tempo 5 em que eftáo íuriofos , e vomitáo

fumo e cKammas , ha por todos os lugares

circumvizinhos hum feiido terrível de enxo-

fre : demais , as pedras ardentes
,
que atiráo

para o ar muitas vezes , váo envoltas com
enxofre ardendo , como ie vio neile ultimo

cafo 5 e outros femelhantes : alémdiíTo, def-

tQs lugares fe vem muitas vezes rebentar, e

fahir regatos de enxofre derretido. Aquelle

rio de logo
,

que fàhio do Ethna , de que

já falíamos , tinha por matéria , como fe vio

depois de apagado
,

grande quantidade de

enxofre , faiitre , ferro , vitríolo , e outras

coufis femelhantes : donde fe colhe
,

que

neftes lugares ha grande copia de mineraesy

efpecialmente enxofre.

Silv. Na Afia tenho lido que ha grande co-

pia de enxofre tirado dos vulcáes
,

porque

quando eftá mais branda a íezào , fica con-

gellado pelos lugares vizinhos.

Theod. Do monte Hecla íe tira muito , e tam-

bém do Vezuvio j o meímo fuccede na Afri-

ca , e na America.

Silv. Tenho porém contra eíTe voíío difcur-

fo
,
que fe os fogos fubterraneos fe fjften-'

taíTem de enxofre , e outras coufas femelhan-

tes 5 não poderiáo durar tanto tempo , como
nos coníla das Hiftorias ; pois bem fabeis

Que ha muitas vezes incêndios deftes , que

auráo annos.

Jheod,
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T-f^cod. A matéria deftes fogos são como vos
dilTe j náo fó enxofre, &c. , mas também
muitos metaes, e do ferro confia claramen-

te por experiência •, e bem fabeis que os me-
taes náo fe confomem facilmente. O enxo-

fre íim arde mais deprélTa , e o falitre , &c.

,

porém havemos de aíTcntar, que nas conca-

vidades da terra ha grande abundância def-

tes mineraes. Deos aílim como produzio

agua 5 arèa , e terra cm grande abundância

,

porque havia de fer parco cm produzir en-

xofre , falitre , Scc. ? Além de que , depois

de arder o enxofre , as mefmas partículas

que váo no fumo , fe pcgáo pelas concavi-

dades ; e ajuntando-fe hunias a outras
,
quan-

do tornáo a cahir, tornáo outra vez a arder.

Digo ilto náo fó por conje(ftura , fenáo por-

que na verdade aínm fuccedeo no Ethna em
1669, em que huma grande parte de enxo-

fre, e mais matérias, que depois de exalta-

das em vapores tinháo ficado pegadas na

parte interior do monte , tornarão a cahir

dentro , oecafionando novo incêndio. Lem-
bra-me para confirmação diílo huma célebre

acção dos Hefpanhoes na conquiíla do Mé-
xico. ( I ) Quando os Hefpanhoes chegarão

á Cidade de Talafcala na America , tiveráo

a curiofidade , ou náo fei fe lhe chame lou-

co atrevimento , de ir obfervar de perto a

boca
,

por onde hum monte vizinho vomi-
tava fogo de tempos em tempos ; os natu-

raes proteílaváo
, que abfolutamente não fe

(i) Henera, SoIIg« e outros.
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podia chegar ao cume do monte ; porém 05
Hefpanlioes levados do feu brio inato , cjui-

ieráo-lhes moílrar
, que lhes era mui tacil

á ícçáo
5
que para os outros era impoílivel

:

ccmeçáráo a íubir o monte por entre neve

,

de que o monte eftava coberto , e o que
ainda he mais

,
por íima da terra

^
que íen-

lião tremer debaixo de feus pés , e por en-

tre fumo 5 cinzas, e pedras
,
que defpedia o

monte : alguns parirão vendo o manilefto

perigo
\
jx)rém hum Diogo de Ordas afFcan-

<lo-lhes aquella acçáo prudentilíima , como
fe folTe fraqueza, os animou a defprezar os

perigos 5 e a vida , rendo por grande igno-

minia e deshonra fomente o dizer-fe
,
que

os Hefpanlioes náo tinháo confeguido o in-

tento 5 aue huma vez chegáráo a empren-
der: continuarão afubida, tugindo da igno-

minia pata a morte , e chegarão em iim

áquella boca
,

que os Mexicanos dlziáo fer

do inferno : olharão , e virão toda aquella

concavidade pela parte de dentro cheia de

enxofre , e que no fundo ardia huma maté-

ria , como ferro derretido , fervendo : era

porém tão terrivel o fumo de enxofre , e

tão vehemente o calor
, que cxperimenta-

váo ,
que , n?x) o podendo fupportar , vpltá-

rão para baixo ; mas ufanos de ferem os pri-

meiros , que tinhão vencidp as difRculdades

até na imaginação dos outros infuperaveis ;

o que .vendo os Mexicanos, lhe tiverão hu-

pia tai, veneração 5 c refpeiíp
, que os repu-

t^ào por Deofes , julgando que no esforço
"^^

de
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de homens não cabia acção femelhante.

Eug. Não ha diivicia que he vnlor grande,

por náo lhe chamarmos temeridade , e lou-

cura
5
que e!Te he o feu nome próprio.

Theod. E que diríeis vos fe foubelTeis o que

daqui reíuitou 'i Tornarão lá legunda vez , e

atrevèráo-fe a ir dentro do vulcão a bufcar

o enxofre
,

porque na conquiíla do México
faltou-lhes a pólvora ; e lembrados do enxo-

fre
,

que tinhão vifto dentro do dito mon-
te , reíolvêrão-fe a ir lá bufcalio ; tirarão for-

te fobre quem havia de fer o primeiro que

havia de ir dentro , e cahio fobre hum cha-

mado Montanha
,

guindárão-no por cordas

com algumas defenfas para o fogo , e trouxe

por varias vezes grande quantidade de enxo-

fre : feguio-fe outro , e fez o mefmo ;
po-

rém contefsáráo elles , que fó com olhar pa-

ra baixo fe perdia o lume dos olhes ; e

além dilTo o fumo que íahia , o fétido do

enxofre , o calor qué abrazava , e o fufto de

que fe queimaffe a corda
,

por onde eftavão

pendurados , os tinha quafi mortos, e fóra

de fi. Mas em íim trouxerão o enxofre ,
que

lhes foi preciío : e a efta diligencia fe deve

hoje o México. Em- memoria defta acção

deo Carlos V. a Dk)go de Ofda^ ;por armas

hum monte lançando chammas'. .
;'

'^"

Silv. Pequeno premio , fe foi 'foçíTé ,
para

remuneração de hum mérecimentoi táo dlf-»

tinfto. Eu confellb que ainda tiãô vi acção

mais hetoica , nem ^uè pediffe inaiór es-

forço,
' < ^

- Thçod.
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Theod. Mas tomando a atar o fio d.o noflô

difcurfo , aqui fe vê claramence como a mar
teria defte fogo he principalmente enxofre

,

e ferro juntamente com outros meraes , e

mineraes. Além diílo os mefmos vapores , c

fumo
5 que exhala o fogo

,
que arde lá no

fundo 5 váo ficando pegados nos lados da

parte interior do monte ; e quando eíTe en-

xofre torna a cahir , torna novamente a ar-

der como ao principio. Também he de ad-

vertir
5 que eftas concavidades fubterrancas

fe communicáo humas com as outras j don-
de procede muitas vezes arderem em corref-

pondencia m.uiios vulcáes juntos j outras ve-

zes fuccede extinguir-íè em alguns o fogo

?.broiutamente , ou quafi de todo , e princi-

piar de novo noutras partes ; porque a ma-
téria que ardia nhumas partes , correo para

outras , fuccedendo neftas fonrci de fogo o
melmo que muitas vezes vemos nas de agua.

Quando porém arde todo o enxofre , e mais

matéria , de que fc fuílentava o fogo fub-

tcrraneo , acabou de arder eíTe vulcão , até

Ibe vir de outra parte alguma torrente de

femelhante matéria.

fug. Já agora fó me caufa admiração ver que
efte fogo fahe muitas vezes do meio do
mar, fazendo fubir oç materiacs para formar

novas Ilhas.

yheod. A agua do mar não fó náo faz mal
ao fogo 5 fenáo creio que conduz muito pa-

ra que arda
;

por ilTo a maior parte dos lu-

gares, que iançáo fogo, ousáo Ilha§ rodeai.

da5
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das do mar , ou coftas de rcrra fiime, que

fiquem perto delle.

Eug. Dizei-me o porque.

Thecd, Vós não vedes que a agua conduz

muito para que arda a cal ? Pois pela meí-

ma razáo pode conduzir para que le accen-

dáo eftes fogos. Aqueila experiência , em
que artificialmente fe fez o fogo fubrerra-

neo , além do enxofre, e limalha de ferro,

levava agua , a qual era precifa para ajudar

a fermentação dos outros ingredientes: além

de que a agua falgada por caufa das partí-

culas de Tal que tem
,
pôde conduzir muito

para efte fogo.

Eug. Mas ainda náo entendo bem , como
apagando-fe logo hum tiçáo tanto que o

metremos na agua , o fogo que fahe do fun-

do do mar ha de poder airaveííar tanta quan-

tidade de agua , lem fe apagar.

Thecd. Ha grande differença entre as partícu-

las de fogo , em quanto eftáo dentro do
corpo que arde , e as mefmas partículas do
fogo já foiças 5 e defembaraçadas fora delle

;

em quanto as partículas eftáo dentro do ti-

çáo
5 podem as particulas de agua entrando

pelos íeus poros prendcUas , e embaraçallas

,

para que náo fe defatcm ; e como as que já

cftaváo foltas voarão, acabou-fe a chamma,
e apagou-fe o tiçáp

; porém depois que as

particulas de fogo cftáo livres , e foltas , e
fora do .corpo que arde

, já as particulas de
agua as náo podem embaraçar ; e por eíta

f»zio a chamma , que fahe debaixo do fun-

do
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ào do mnr , rebentando por enrre a areia,

ntravefla toda a agua, fem le apagar
; por-

que quando chega a agua , vem as parriculas

de fogo de todo livre? , e com todo o feu

movimento
,

por iilb as partículas de a^ua

não as embaraçáo , porque lo podem fazer

iíTo
, quando as acháo ainda dentro do corpo

combullivel.

Bug. Já eftou fat is Feiro nefte ponto.

Silv. Antes que rematemos o dUcurío , que-

ro ver o conceito que formai? ãi huma no-

ticia
,
que li ha poucos dias. Dizem que ha

na AíTyria hum rnagniíico templo dedicado

ao Fogo , a quem os ínicolas riveráo por

Deos 5 e que aindíi hoje os Miniítros da-

<3uelie templo moítrão hum lugar , onde di-

zem que le guardava aquelle fogo divino

,

que ve-íeraváo os feus maiores ^ e muitos

peregrinos
, que vão em romaria a ver eíte

rogo
, que elles tem por divino , teífificáo

de o ver em figura de chamma : acaufadcf-
' tes hom-jns reconhecerem ro fogo divinda-

de 5 dizem que he porque os romeiros ca-

vando na terra , e enterrando as panellas , em
que leváo o Teu provimáito , fem cutra di-

• ligencia acháo o comer cozido , como fc o
riveíTem ' pofto ' aò fogo 5 attribuindo efte -ef-

feito a virtude divina do Deos , que váo ve-

nerar : dizei-me, que conceito fazeis difto ?

Theod. A mi-m porece-me que efle efFeito po-

de proceder de caufa meramente natural ;

move-nie a'dízfer,ifto o que trar o P^dre

-^'i5emt<iò jefuib, que eílcve na China, e t€f-

--^ ti-
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tific^ ter vifto com feys olhos : diz que na

província cie Kiang-fi os íeus moradores fe

fervem do fogo fubterraneo para os minifte-

rios dcmeílicos ^ allim como nos nos fervi-

mos do fogo
,

que accendemc-s. Para ido

tem em fuás caias , em lu^ar de poços de

agua, paços de fogo, iiío he , humas co-

vas profundas na terra , onàQ mettem es c:^]-

deiróes , e panellas , em que querem co^er

a comida, baixando-as para ilToKumas vezes

mais 5 outras menos , conforme o grão «de

calor
5

que lahe aa terra , e cozinhso todo

o feu comer com pouco diipendio. Ifto tef-

tiíica também o Padre Marcini , Miilionario

que foi da China , e diz que nefta Provín-

cia os feus moradores quafi que fe náo fer-

vem de outro fogo para o minifterio da co-

zinha, ííto fuppofto 5 quem poderá duvidar

que pode proceder de femeihante caufa o

que leftes cia AlTyria ?

Eug. Agora tendes obrigação- de explicar co-

mo Filofoío eíles eifeitos
, que sâo verda-

deiramente pain-ioios.

Tbeod. Suppofto o que fica dito
,
pouca diffi-

culdadc tem
,

porque o fogo fubterraneo

aquenta toda a terra , que iica por lima

,

mais ou menos , conforme eíla terra eilá

mais perto do fogo: mas d,«|)ois de vermos
que o fcgo fubterraneo , que fez nafcer acuei-

la Ilha no Archipelago , aquentava de tal

forte a areia
, que fervia toda a agua íupc-

fior , que tinha mais de noventa e finco bra-

ças de alto , não caufa admiração ,
que faça

CO-
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cozer a comida dentro das panclL^s
, que fe

metterem na terra.

Eug. Ainda aiíím , admiro-me muito de que

havendo tanto fogo debaixo de.Tas terras

,

náo rebente , aííim como íuccedc nos outros

lugares.

Theod. Vós 5 Eugénio , haveis de faber , que
o fogo fubterraneo tem muitas diverfidades

,

conforme a diverfa matéria , em que pren-

de
;

por quanto o que arde em maior por-

ção de enxofre , ha de levantar maior cham-
ma

; quando porém houver mais falitre , ha

de rebentar com mais fúria : o que tiver mui-
ta parte de metaes por fcu fuftento , ha de
Ter mais diuturno. Portanto cfte fogo ahi

deve ter por matéria mais metaes , e enxo-

fre, do que falitre; e pôde refpirar por ou-

tros fitios
5

por onde faiáo chammas ,
que

náo faltáo por toda a Aíia ; c como o fogo

tem por onde refpire , não ha de fazer tan-

ta força para rebentar a terra
,

que tem fo-

bre fi. líto entendereis melhor quando fou-

berdes a razão
,

por que arde , e rebenta o
fogo da pólvora.

Eug. Pois fe vos parece que entremos neíTâ

matéria , eu hei de eftimallo ; e agora he
occafiáo opportuna

,
porque já principia o

fogo de artificio
,
que efperavamos.

Súv. Paremos agora com a converfação , ve-

jamos cfte bello efpeclaculo , e depois en-

traremos a difcorrer como Filofofos no que
tivermos obferyado como curiofos.

§.vn,
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§. vn.

Trata-fe do fogo da pólvora,

Eiig. A Gora que já os olhos tem toda a

l\ Tua recreação
,

jufto he que a teme
o entenàimento : entremos pois a difcorrer

fobre o que temos vifto , e vamos ainda ven-

do
,

que me parece náo ha de fer menos
agradável para o entendimento o difcurfo ib-

bre os admiráveis eífeitos da pólvora , do

que he para os olhos o obíervallos.

Silv. Foi hum dos inventos mais parmofos,-

e mais nocivos, em cpe já mais deo a idéa

humana.
Theod. A pólvora náo foi tanto filha da idéa

,

e induftria humana , com.o da cafualidade

:

hum Religiofo Francifcano , Inglez de na-

ção 5 infigne Chimico , eftando preparando

certos remédios , fez huma miílura de car-

vão 5 faiitre , e enxofre , e cubrio com pou-
ca cautela toda elta miftura

, que tinha cm
hum vafo , com huma pedra : fendo-lhe pre-

cifo ferir lume , o fez defcuidadamente com
tão máo fuccsíTo

,
que prendeo o fogo na-

queila miftura , e voou pelos ares a pedra

,

que a cubrla , ficando elie pafmado de ver

hum eíFeito tão novo , e tão terrivei. ( i )
Eis-aqui o principio que teve a pólvora cá

na

( I ) Du Carige tom. i. pag. 579. Obrerv. choif.

tom. 10. Pancirole de Torm. mur, pag» 284*
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na Europa
,

por quanto na China dizem ai-

guns que )i muito tempo antes havia ufo

deíle maravilhoío invento.

Eug. E em que proporção Te devem miílurar

eJes ingredientes

í

Theod. Milliurai iinco , ou Teis p?.r:es de fali-

tre bem reiinado com huma parte de enxo-

fre , e outra de carvão ; depois borrifai tudo

ifto com agua , e tendes todos os ingredien-

tes y de que coníla a pólvora , os quaes fe

devem moer, pizar, &c. para le bzer a pól-

vora. Advirto porém
,

que le pode muitas

v&zes deitar mais , ou menos quantidade de

falitrc 5 como também ioh ouuros ingredien-

tes
; porém fahe a pólvora m.ais , ou menos

force : hum fmal podeis ter para ver fe eiia

hc boa -j c vem a fer : Ponde alguns grãos

fobre hum papel y e dai-ihe fogo ; fe a pól-

vora náo queimar o papel , he boa
,

porque

he íinai qtfe ardeo mui velozmente , e que

fe queimou ioda junta a hum temipo
5

po-

rém fe o papel fe queima , náo hc boa ; por-

que lie finai qne arde mui devagar : fe fie

o papel mui preto , he final que tem m.uito

car\'áa i fe fica amareilo , hc fmal que tem

demaziado enxohe : eis-aqui cm fumma es

partes de que ccníb a pólvora , c a propor-

ção que devem ter entre fi para fahir a com-
pofiçáo bem feita.

Eug. Agora vamos a ver donde nafce a admi-

rável força da pólvora , que faz huns eíFei-

tos tão prodigiofos.

Thcod, A força da pólvora dizem huns que

mf-
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nafce das muitas partículas de ar
,

que tem

dentro em fi : efte ar he certo que eílá mui

compreCb , e apertado i
tanto porém que

prende o fogo na pólvora e arde , dilata-fe

,

e na dilatação faz os eíTeitos ,
que admira-

mos. Já fe fez experiência ( i ) , que quei-

mando-fe com numa lente uftoria dentro de

hum canudo de vidro quatro grãos de pól-

vora 5 o ar que fahio da pólvora , depois' de

frio 5 occupava hum efpaço duzentas vezes

maior do que cccup.va a pólvora. Mr. Haux-

bec na parte lupericr do barómetro queimou

alguns lírios Je pólvora , e dilatou-íc por

hum efpaço iii vezes maior ; porem Mr.

Amouton , e Belidoro dão hum. cípaço 4COO

vezes maior, qt:e hc afsás ciiferença, nafci-

da talvez da qualidade da pólvora. \'ede ago-

ra fe ei!:e ar eitando reduzido a hum efpaço

táo pequeno , diiatando-fe de repente ,
pode-

rá fazer os cfreitos que admiramos. Ifío con-

firma-fe , porque a experiência nos moílra,

que nas eípmgardas de vento ( 2 ) fó o ar

compreíTo faz tanta força para fe dilatar
, que

àtí^pzáo. a bala com a violência que bafta pa-

ra atraveíTar huma pona de parte a parte

:

donde fe infere
,

que fe o ar ccmpreflb

,

quando fe dilata, faz tanta força , e quando
a pólvora fe accende ha hirma t5:0 grande

dilataçáo de ar, a elle fe devem artribuir os

eftèitos cfuc faz a pólvora.

Eug. lílo concorda com a experiência
,

por

quan-

( I ) Hlíloir. de TAcadsm. anno i6q6. psg-'^07«

( 2 ) Tarde XV. ç. I.
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quanto a pólvora faz maior cíFeito quandc?»'

eftá mais calcada , e aperrada • e íupponho
que entào também o ar eílá mais compref-
ío , e por confeguintc ha de fazer mais for-

ça para fe dilatar : daqui vem
, que a pólvo-

ra folta , e porta íio ar livre , não faz eftrai-

go ; porque ainda que o ar
, que efíá dentro

delia 5 eíteja compreíTo , e faça força para fc

dilatar, como nào acha rcfrftehcia , nào ha
eftrondo , nem eftrago.

Sílv. Tudo iíTo eftava mui bem fe nos conf-
taffe certamente que dentro da pólvora ha-
via tanta quantidade de ar , c que o ar tinha

tanta força, que podia fr.zer eíles effeiTos.

Theod. Das experiências que referi confta hu-
ma 5 e outra coufa ^ rJcm de que , já prova-

mos que todos os miftos coníb,váo de ar ; e

quando tratarmos deífe elemento , vos mof-
trarei evidentemente huma , c outra coufa.

Mas 5 cotno vos dizia , efta he a commua
opinião : outros porem dizem

,
que a força

principal da pólvora nafce da agua, ouc tem
dentro em fi

, que de repente fe refolve em
vapores, por quanto he incrível a força que
tem a agua

,
quando fe rcfolve cm vapor:

porém quando fallar da agua , fallarei difto ,

le me lembrar.

Eug. Explicai-me agora porque a cfpingarda

bem carregada dá feu couce , e o mefmo faz

a peça de artilheria, que ao defpedir da ba«

la recua para trás.

Theod. A pólvora quando f- nccende faz for-

ça para íe dilatar para íoda a parte j o que
íe
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fe vè nhuma bomba , ou granada , &c. ,
que

tendo pólvora dentro em Ti , rebenta igual-

mente para toda a parte ; e não poderia re-

bentar alíim , fe a pólvora náo fizeííe dili-

gencia para ie dilatar para toda a parte. Sup-^

pofto ilto 5 com a mefma torça , com que
defpede a bala para diante ^ move a cronha

da efpingarda para trás ; e ifto mefmo pela

mefma razáo ha de iucceder na peça de ar-

tilheria , a qual como elH montada fobrc a

carreta 5 recua com facilidade i náo obfbnte

ò feu pezo. He porém de notar
,

que a ba-

la 5 náo obftante fer impelida pela mefma
força ,

que move a cronha da efpingarda

,

vai muito mais ligeira
,

porque tem muito

menos pezo ; e he certo que quanto mais

pezada he huma coufa , mais cufta a mõ-
ver-ie : daqui vem

,
que , fe unimos bem a

cronha da efpingarda com o hombro ^ dá a

efpingarda menor ccuce
,

porque então faz

a cronha ,60 Kombro hum todo
, que hâ

muito mais pezado que a cronha fó
, por

iffo recua com menos força.

Èug. E porque dá a efpingarda maior couce,
quando efta o cano pouco limpo?

Thcod. He porque entáo acha a bala , e a bu-

xa mais refiitencia no fahir ; e quanto mais
refiílencia acha a pólvora para fe dilatar para

a parte de diante, tanto mais força faz para

trás ; e daqui mefmo fe tira a razão de fer

maior a pancada, queda a efpingarda, quan-
do a carga he maior , ou a pólvora mais
forte. .

Tom. íil,' I tug.
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Eug. No que pertence á cronha eftou fatis-

feito 5 vamos agora á bala : porque ha de ir

a bala mais longe do que a carga de chunv
bo , ainda que pezem o meíino ?

Theod. A razão he, porque os grãos de mu-
nição quando vão pelo ar , acháo mais re-

íiftencia do que a bala : para o que he pre-

cifo faber, que todas as vezes que hum cor-

po tem mais fuperficie, tem mais por onde
o ar o embarace, c ( deixai-me dizer rííim)

rem mais por onde lhe pegue , e por iflo

vai mais devagar. Eíla he a razão
,
por que

fe deixamos cahir da jancUa abaixo hum
quarto de papel formado em huma bolinha,

ha de ir mais depréíTà do que fe o deixar-

mos cahir aberto.

Eug. Eu não poíTo perceber como a mefma
" quantidade de chumbo teito em grãos miú-

dos 5 tenha mais íuperficie do que junta em
huma fò bala.

Thcod. Cada grão em fi tem menos íuperficie

do que a bala ; mas ajuntando as fupcfficies'

de todos os grãos , fommão muito mais do'

que a íuperficie da bala. Eu vos ponho hum
exemplo caleiro : pegai nhuma melancia,

parti-a ao meio ; he certo que eítas duas-

ametades tem igual quantidade de matéria

jue a melancia inteira
;
porém as íuperficies

las duas ametades íommáo muito mais do
[ue a íuperficie da melancia inteira : a razão

le evidente
,
porque cada ametade , além da

íuperficie verde exterior , tem a íuperficie'

vermelha pela parte interior j e a melancia-

in-
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(nteira fó tinha a ruperficie verde , e conve-

xa : logo huma bala fe a partirdes ao meio

,

já crefce a fiiperíicie j e fe depois fordes par-

tindo as amecades em bocadinhos, cada vez

vão apparecendo mais fuperiicies ; e reduzi«

da a bocadinhos como grãos de munição

,

haverá huma íbmma de iuperíicies muito
maior do que a primeira ; e como tem maior

liiperiicie , ha mais refiftencia no ar ^ tendo

mais refiííencia , não vai defpedida a muni«
çáo com tanta velocidade , nem fe conferva

tanto tempo em movimcntOe
Eug. E porque cahe a buxa mais perto que

a bala i

Thcod. A buxa como he muito mais leve que

a bala, tem menos partes de matéria; como
rem menos partes de matéria , e vai com a

mefma velocidade com que vai a bala
, quan-

do íahe da efpingarda , leva muito menos
g^áos de movimento , e ailim mais depréíTa

os extingue a refiftencia do ar.

ÉPg. Dizeis bem : agora me lembro da dou-
trina , que noutro tempo me déftes. Falta

agora faber porque vai mais longe a bala

,

fendo a elpingarda mais comprida, ainda que
a carga leja igual.

Theòd. A razão he
,
porque em quanto a bala

não fahe da efpingarda , vai fempre receben-

do novos impulfos da pólvora
, que fe vai

dilatando ; e quantos mais impulfos recebe

,

lanto mais veloz ha de caminhar , e ir mais
longe y por eíla razão as peças colubrinas

eursáo muito mais que as outras : tanto po-

í ii réra
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rém pode íer o eomprimento da efpingarda y

que diminua o eífeiro
; porque fendo dema-

ziadarnente comprida
,
quando a bala chegar

ao fim j já talvez eftará a pólvora de todo

dilatada , e alíim não recebe a bala novo im-

pulfo j e como por outra parte , em quanto

a bala vai pelo cano , tem mais alguma re-

íiftencia do qire pelo ar, vem defte modo a

diminuir o effeito o demaziado comprimento
do cano. \'olfio diz

,
que o cano náo deve

exceder o comprimento de treze pés ( i ) i

pofto que eu aiTento
,

que para fe determi-

nar efte comprimento , fe deve também ai-

ter;der á quantidade da carga.

Silv. A vós 5 Eugénio , efquece-vos o mais

ordinário effeito da pólvora , que he o gran-

de eftrondo que faz quando deípede a bala.

Eug. Advertis bem ; mas a multiplicidade dos

eíFeitos me fazia efquecer huns pelos outros.

Thcod, Como o fom não confiiíe mais que
no movimento tremulo do ar , rleceíTaria-

mente quando a pólvora defpede a bala , ha

de haver hum grande íbm ;
porque" então a

fiibita dilatação da pólvora , ou do ar
, que

ha dentro nella , caufa no ar exterior hum
grande trem.or, em que coníifte o fcm.

Sitv. Tende paciência, Theodofio
,
que agoi:'a

cahiftes miíeravelmence. Quando a pólvora

eíla foita , ha eiTo. rre!ma dilatação do ar , e

náo ha eílrònco rJgum.. \'*edes , pAigenio !

Thecd. Quereis ouvir a razfo : Ora eu a dou.

Quando a pólvora eftá folia , náo. arde toda

a

(i) Journal dei-Síjavani i6c6. pag. }?/.



Tarde undécima. 135

a hum tempo , mas arde fucceílivamente

,

como fc vè nos raftilhos ;
porém quando ef-

tá atacada , e compreíTa , arde toda a hum
tempo ;

porque na demora que tem para fe

livrar do impedimento ,
que lhe embaraça a

fua dilatação , ha o tempo que bafta para

pegar fogo em coda ella ; e como arde toda

a hum tempo , he a dilatação n^ais íubita , e

faz maior comoção no ar. Daqui também fc

tira a razão por que he maior o eftrondo

,

quando a polvara vence maior impedimen-

to , e embaraço , v. g. quando a e{pingarda

rebenta ;
porque entáo como ha mais demo-

ra , he mais fubita , e mais force a comoção
do ar.

Eug. Agora pelo rebentar da efpingarda me
fizeftes lembrar hum cafo , que me fucce-

deo : andando á caça , dei hunia queda , na

qual inadvertidamente enterrei pela terra a

boca da efpingarda : a poucos paíTos encon^

trei humia lebre , e fem advertir a outra cou-

fa , metei a efpingarda á cara , e desfechei

com tão mio fuccelTo ,
que me rebentou nas

mãos : fiquei admirado ; mas depois que ad-

verti que na queda fe tinha tapado a boca

do cano com a terra
,

que lhe entrou , ad-

verti na çaufa do meu perigo ; por quanto^

he coufa fabida
,
que eftando a boca tapada

,

rebenta a efpingarda infallivelmente
;
porém

agora quizera que me déíTeis a razão diflo.

Theod. A força da pólvora dentro da efpin-

garda haveis de íaber que fucceílivamente

crefçe : a razão he
,
porque huns grãos acca-

zos
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zos são os que accendem os outros ; e af-

fim 5 ainda que moralmente feja inftantanea

a inflammaçáo da pólvora , com tudo rigo-

roíamente não he aííim : iílo fuppofto , a

força que a pólvora tem logo quando lhe

pega fogo 5 he menor que a que tem depois

de toda acceza , e dilatada. Haveis de adver-

tir agora , que huma bala que paíTâ huma
porta grolTa , não ha de pafiai huma muito

mais delgada , fe diante lhe puzermos huma
almofada de lá , ou qualquer outro corpo

,

que fe amaíTe muito : a razão he
,
porque a

lá não recebe a pancada toda junta , íenáo

vai-a recebendo pouco a pouco , -conforme

fe vai amaíTando ; e como não recebe a pan-

cada toda junta , não faz a pancada táo gran-

de eíFeito 5 c por iíío náo chega a baia a

paíTar a porca de parte a parte. Suppofto if-

to , he de notar
,
que eftando a boca da ef-

pingarda tapada com terra , fica o ar interior

mais compreíTo , e prezo de forte ,
que faz

o mefmo eíFeito que a almofada de lá en-

cofbda a huma porta delgada ; e aíIim a bu-

xa , e a bala , ou a carga de munição , co*

mo eílio juftas com o cano , não podem ir

pelo cano adiante , lem irem fuccerfívamente

comprimindo o ar
,
por quanto elle não po-

de fahir pela boca
,

que eftá tapada , e fó

depois de muito compreífo he que poderia

botar fora a terra ; nefta fucceiliva compref-

são do ar encofèado á terra
,
que tapa a bo-

ca daefphgarda, ha a mefma refiftencia que
na almofada de lá encoílada á ponta , e além

dif-
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^iíTo ha demora baftante ; entre tanto accen»

deo-fe toda a pólvora , e cobrou huma força

muito maior; ecomo le eftivelTe impaciente

da demora , rebenta o cano , e aflim fe di-

lata.

Silv, Pois náo lhe era mais fácil comprimir

o ar de forte, que elle expellilfe a terra, e

ficaíTe o cano livrs?

-Jheod. Náo ,
porque efta acção necelTariamen^

te havia de fer mais vagarof-^. , aíKm como
mais fácil he a bala paíTar huma porta du-

ra , do que huma almofada de lá por efta

mefma razão. Ifto confirma-fe ;
porque fe

hum foguete tem carga forte , e o buraco

da efcorva he apertado , rebenta ; fendo-lhe

mais fácil á pólvora rebentar o foguete , do

que acommodar-fe a fahir por hum buraco

mui apertado
,

porque então havia de ict

com mais demora do que permitte a força

da pólvora. Daqui mefmo fe tira a razão ,

por que rebenta a efpingarda quando tem

.carga demaziadamente grande ;
porque então

como a força da pólvora he muito grande,

não pode aeommodar-fe a fahir pela boca da

efpingarda ; aiíim como a carga ordinária fc

não acommoda a fahir fó pelo ouvido da

cfpingarda ; porque quanto mais eftreito he

hum buraco , mais vagarofamente íe ha de

dilatar a pólvora por elle ; e quanto maior

he efta demora , mais fe augmenta a fua

força , e o feu effeito.

^ug. Além das razoes que tendes dito , hu-

jna circunftancia me confirma no volTo pen-

fa-
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famento , e he
^ que quando efta cfpingarda

me rebentou , nâo foi no fim do cano junto

á terra, que o tapava, mas junto á cronha

;

donde Te infçre
,
que a pólvora náo foi pelo

canudo adiante ; final de que o ar
,
que me-

diava entre a buxa, e a terra, lhe embara-
çou o caminho.

Silv. Náo me poíTo perfuadir dilTo , nem pof-
fo entender como o ar embarace efta paíTa-

gem.
Wheod. Se pegardes nhuma íiringa vazia , e

puxardes para vós o embolo , ou eftopada

,

depois náo a podereis mover para baixo , fe

o canudinho eftiver tapado , íenáo com mui-
to trabalho ; e bem vedes que aqui nenhuma
outra coufa embaraça o ir o embolo para

baixo , fenáo o ar
, que medeia entre elle

,

e o canudinho tapado da firinga : pois o
mefmo digo da elpingarda

,
porque a bala

apertada com a buxa fica tão jufta ao cano

,

como o embolo á firingn ; e aflim também
o ar entalado entre a terra, e a buxa ha de
difficultar muito o ir a buxa, e a bala para

diante , e por iíío a náo deixa chegar á terra.

^ug. E quando a efpingarda rebenta por ef-

tar mal carregada , ifto he
,

porque a bala

náo chega á pólvora, qual he a razáo defte

effeito ?

Theod. He
,

porque eflando a bala no meio
do cano v. g. quando a pólvora chega á ba-

la , como tem tido mais efpaço , vai já mui-
to mais acceza, e dilatada, eaííim tem mui-

X^ maior força j a qual náo foíFrendo a de^

mo-
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mora ,
que ha de ter movendo a bala até á

boca da efpingarda , buíca caminho mais

prompto para " íe defaífògar , rebentando o

cano.

Silv. EíTa razão , fe he boa
,

prova que tam.-

bem ha de rebentar a eipingarda quando ef-

tiver bem carregada ;
porque quando a bala

vindo defde o fundo chegar ao meio do ca-

no 5 também eftá a pólvora de todo acceza

,

porque tem tido baftante efpaço ; e aííim a

pólvora 5 por não ter demora em mover a

bala até ao fim , rebentará o cano.

-Theod. Não ha de fucceder o mefmo neíle

cafo ; a razão he
,
porque eftando a bala uni-

da á pólvora ,
quando a pólvora principiou

a arder, tinha menos força , e aíiim acom-

modava-fe com mover a bala para diante

;

quando porém a bala chegou ao meio do

cano 5 íim tinha então a pólvora muito maior

força , mas já então achava a bala em movi-

mento ; e como a bala já hia em movimen-
to 5 fazia mui pouca reíiílencia á pólvora , e

por efta razão a pólvora não rebenta o ca-

no. Silvio 5 vós nào podeis negar
,
que mais

cufta dar movimento de novo a bala , do que
augmentar-lho algum tanto , indo ella já em
movimento. Eftando a baia parada no meio
do cano

, quando ahi chegar a pólvora já

dilatada , ha de dar-lhe de novo , e de re-

pente todo o movimento ; nifto padece al-

guma refiftencia , e demora
,

por líTo reben-
ta o cano : porém quando a bala veio deíÒQ

p fundo do cano, & chegou ao ipeio , não
tem
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tem a pólvora ahi mais que augmentar-lhe
o movimento

, que lhe principiou a dar def-

de o fundo ; e aílim tem menos rcfiftencia

,

menor demora , e náo rebenta o cano. Ifto

confirma-fe com huma experiência fácil. Vó$
fe chegardes áquelle jogo de taco , e encof-

tando a máo á bola a defpedirdes com forr

ça 5 náo haveis de fentir refiftencia
,
que vos

moleíle a máo
;
porém fe puzerdes a bola

no m.eio do jogo , e apartando a máo lhe

derdes huma pancada com força igual á corn

que antes a atiraftes , certamente que haveis

de fentir muito maior refiftencia , e tal
,
que

vos ha de moleftar a máo : logo bem vedes

que menor refiftencia padece a máo quando
tem a bola junta a fi^ e lhe dá o movimen-
to pouco a pouco , do que quando eftando

longe da bola lhe quer dar o movimento to-

do junto, e de repente.

Silv. líTo aíTim he.

Tbeod. Pois também a pólvora quando tem
a bala junta a fi , menos refiftencia foíFre,

dando-lhe o movimento pouco a pouco , do
que quando eftá a bola diftante , e lhe he
precifo dar o movimento todo de repente

:

e toda a refiftencia faz demora, e toda a de?

mora violenta faz rebentar o cano ;
por iílb

eftando a bola unida á pólvora, náo rebenta

o cano , como fuccede eftando feparada.

Eug. Antes que paliemos a outra coufa , di-

zei-me
; porque muitas vezes apontando bem

a cafa
, palTa a bala por fima ; eu attribuo ifto

a fer a pólvora mui forte : dizei-me fe pro-

. fíede daíii. T^heod,
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Theod. Dahi procede em parte ; porém a cau-

Ta principal he outra. Se o cano da efpin-

garda por fora foííe táo eroíío na ponta co-

mo para a parte
,

que eíta junto á cronha

,

por mais forte que foííe a pólvora , nunca

paíTaria a bala por fima da cala ^ eílando bem
apontada; porém como quanto mais vai pa-

..ra a ponta , mais delgado he , fegue-fe que

a liníia da vifta ,
que vai por fora do canu-

do , náo fe termina ao mefmo ponto onde

fe termina huma linha direita , tirada bem
pelo meio do cano da efpingarda : eu vos

moftro ifto claramente nhum defenho : (jí^.i. Eíl.

EJlamp. I.) Aqui vedes, que efta linh^ / i
^^'

m i 5 que deícrevo com a penna pelo meio
do cano da efpingarda, vai parar a efta par-

,te do alvo , onde eftá a letra A : como efta

linha vai pouco mais ou menos pelo meio
do cano da efpingarda , a bala que fe def-

pede do cano 3 fe não defcahir nada, irá fe-;^

rir o alvo em A. Eftais por ifto r

Eug. Náo tenho duvida.

Theod. Reparai agora : A linha de pontinhos

e e m e
,
que he a linha da vifta , que vai

encoftada por firna do cano , náo vai par?J-

leia a outra linha i i m i ; mas á medida
que o cano vai adelgaçando , vai a linha de
pontinhos inclinando-fe para baixo , de forte

que vem a cruzar , e atraveíTar a outra linha

aqui nefte íitio m , e vem parar no alvo aqui

,

onde eftá a letra B , mais abaixo , do que a

outra linha. Suppofto ifto , fe aqui em B
çftiver hum paiiaro , quem olhar por íima

da
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da efpingarda, verá que a boca da cfpingar*

da aponta o paíTaro direitamente ; e dando
fogo

,
paíTará a bala por fima do paflaro , e

ira ferir o alvo em A ,
porque a bala náo

vai pela meíma linha
,

por onde Te dirige a

vifta : a bala legue a linna / / m i
,

que vai

pelo meio do cano , e a vifta dirige-ie pela

linha e e m e
^

que vai pela parte de fora

encoftada ao cano , ifto he , no cafo que a

bala não deícaia nada da linha que leva,

ouando fahe da boca da efpingarda
;

porque

íe defcahir, poderá yir dar em B , c ainda

mais abaixo
; porém quando a pólvora he

forte, e a diftancia náo he muita , náo defr

cahe a bala tanto ; e rJlim fempre vem a

paíTar por fima de B , errando a caça.

Eug. Aqui a diftancia
,

que vai de huma li-

nha á outr:i , he táo pouca
,

que fe a bala

defcahir qualquer coufa , já fere o alvo em B.

Theod. Efta linha e c m e , e a outra i i m i
,

depois que fe cruzáo em m , váo-fe apartan-

do cada vez mais ; c aíTím fe puzerdes o al-

vo em maior diftancia
, já também as duas

linhas háo de ferir o alvo em pontos mais

difte,nres entre fi j e por iíTo pôde fer que a

bala náo defcaia tanto
,

quanto he prccifo

para ferir o ponto B.

Eug. Agora ja entendo o que dizeis : que a

pólvora por mais forte que feja , nunca le-

vanta 5 ifto he , nunca faz que a bala def-

minta da linha recla fubindo ; diz-fe porém
que levf.nta

,
porque náo deixa abaixar a ba-

Ja tan-to , quanto era precifo para ferir o
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jx)ríto B
,
que nós cuidávamos que ficava

correfpondente por linha re^a á bala ; mas
G caio he

, que verdadeiramente o ponto que
por linha reòla correfpondc á bala , he o
ponto A , e o outro B correfponde á linha

da vifta, a qual como vai encoftada á fuper-

licie exterior do cano , e efte he mais del-

gado para a ponta , feníivclmcnte vai abai-

xando cada vez mais ; e não vai parar ao

rnchno ponto , onde vai parar a linna da di-

recção da bala

Thcod. Aílim he : agora vejo que me enten-

deres perfeitamente.

Eug. Suppofto pois termos tratado do fogo
àã pólvora , e dos eíFeitos que faz , a occa-

íião em que eftamos pede que tratemos com
efpecialidade do fogo de artificio

, que tanto

nos tem recreado eíla noite.

Thcod. Seja embora.-

§. Vlli.

Trata-fe do fogo de artificio,

Eug. T^ Ntre muitos eífeitos curioíbs
, que

X_> admiramos nos fogos artificiaes , o

primeiro que me occorre he o que eftamos

vendo naquélles foguetes do ar. Dizei-me,
qual he a razão por que tão ligeiramente

voáo para frma.

Theod. Vós podeis eonfiderar hum foguete,

eomo huma pequena peça de artilheria ; af-

iim
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Hm como o fogo da pólvora, que fahe peíã*

boca da peça ( /z ) , faz que a peça fe mova'
Eft. I. para a parte oppofta ( e , fig. 6. Eftamp. í.^ 5

^S* ^- ajíim o fogo líihindo pela efcon^a" do fogue-"

re ( o ) , faz que o foguete todo fe mova
para a parte oppofta ( / ) ; c como efta parte

Eft. T.
^^^ voltada para fima , vai o foguete todo'

rig. 7. voando para o ar. {£(iamp. i. fig. 7.)
Eug: Mas então de que fen^e a cauda

,
que

dizem fer precifa para voar í

Tkeod, Serve de fa^er que o foguete femprc'

tenha a efcorva , ou boca voltada para bai-

xo : fe náo folTe a cauda , ainda que vós

,

quando lhe delTeis fogo , tivelTeis o fogueie

com a efcorva para baiXo ,
paííado pouco

tempo 5 ardendo a pólvora dra parte da ef-

corva (0)5 ficava ó foguete delía parte va-"

zio 5 e mais leve'; por confequenci:. a outra

parte da bomba (í) cahia para baixo , e ]á

licava a cfcor\'a voltada para fima , e por tC-'

ra razão náo podia o foguete lubir : porem
como rem a cauda pendurada , ícmpre a ef-

corva fic^. voltada para baixo , e kz o fc-'

guete força para ir para a parte oppcíla , a"

qual fempre ellá voltada para fim.a , e alíim'

para lá voa.

Eug. E qud he a razão
,

por que nas rodas

de fogo andáo os foguetes com aquelle mo-
vimento circular tão rápido í

Theod. Como o foguete eftá atado a roda,-

Éft. I.
(^fig- 5. Efiamp. I.) náo fe pode mover fe-

%• í' não circularmente : fe o foguete tem a ef-^

corva voltada para huma prte (^) ^ ha de'

re-
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fecuar ^ e fugir para a oppofta ( ^ ) ; e ailim

ha de principiar a andar para clTa parte ^ e

neíTe movimento ha de continuar até acabar

de arder o foguete.

Silv. Nas rodas de corda vimos nós efta noi-

te 5 cjue a roda correo para huma parte , e

depois correo para a parte oppofta r éxpli-

•cai-me efte eíFeito.

Th.od. Ha neiTe calo a mefma razão ; porque

nas rodas de corda , além dos foguetes que

fe põem no círculo da roda , ccftumáo-íe

pôr dous emparelhados atados ao eixo da

rocia, de tal forte, que fiquem deitados ho-

rizcwtalmente, aíhm comO a corda
;
porém

de tal modo , que hum tenha a efcor\'a para

huma parte, e o outro para a oppoftaj por

ilTo quando dão fogo a hum foguete , corre

pela corda adiante para a parte oppoÓa á da

efcorva ;
porém tanto que eíTe foguete aca-

ba , de tal forte efíá difpcfta a paiTagem

,

que pegue fogo no outro foguete
;
porem

peia parte cppofta, para o fazer tornar pelo

mefmo caminho para o lugar antigo.

Eug. \^amos agora a faber a razão das diver-

fas cores
,
que obfen'amos no fogo de vários

foguetes. Que he o que fazia naquellas ef-

padas de fogo , que por varias vezes fahíráo

a combater efta noite
; que he , digo , o que

fazia aquelle fogo táo vermelho , táo bran-

do , e com tanta abundância de faiicas
,
que

ficaváo os combatentes cubertos todos de

fogo ?

Thçod. Para fazer aquellas efpadas de fogo,.

ha-
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haveis de faber, c.ue quando carreg5.o os fo-

guetes
5
que as compóem , lhe meuem além

de pólvora huma grande porção de pó de
carvão

,
quaíi tanto como he a pólvora : da-

qui nafce
,

que quando a pólvora fe accen-

dc 5 accende também as partículas miúdas do
carvão , as quaes cm braza são aquelias faif-

cas vermelhas
,
que vedes ; e como com efta

miftura ficou a pólvora muito mais fraca y

não lança eíías faifcas com muita força , fe-

náo que brandamente vão cubrindo , e vef-

tindo de fogo os combatentes íem perigo.

'Eug. E qual era a caufa daquellas faifcas mui
claras , Que fahião dos foguetes das rodas í

Thccd. Neííes foguetes miftura-fe limalha de
ferro j e eitas par:iculas de terro penetradas .

do fogo 5 são aquelias faifcas mui claras , e'

brilhantes
,
que fazião tão agradável vifta.

Silv. Reparo em que ellas partículas de ferro

penetradas de fogo não fazem cor vermelha ,>

como as faifcas de c.rvão.

Tkccd. Darei a rc:zão. Primeiramente quando
a limalha de ferro fe penetra do fogo , ficãa

as partículas de ferro claras , e fintilantes

:

prova-fe ifto claramente com efta experiên-

cia: Molhei aponta de huma agulha, eche-
gai-a a huma deíTas partículas de ferro , de'

modo
,
que venha pegada ; depois difto pon-

de a agulha fobre a chamim.a da vela , de
forte 5 cue a ponta da agulha íique fora da

chamma ; vereis que a agulha fe vai fazendo

vermelha , como também a límdha
, que veio

pegada
;
porém fe perfeverardes , fica o grão^
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zinho da limalha branco , e mui brilhante

( O . Agora a razáo difto he
, porque as

parciciilas de fo^o ,
que ha dentro do íerro

,

como eíláo mais prezas , do cue no páo ,

aturáo muito maior movim.ento fem fc def-

prenderem , ainda que mais devagar conce-

bem eiTe movimento ; mas como a força da

pólvora he grande , e o ferro eílá dividido

em partículas mui miúdas , facilmente fe pe-

netráo do fogo em tal grio
,

que íicáo lu-

zindo 5 e brilhando , como nós vemos que
fuccede na experiência que dilTe : daqui pro-

cede 5 que hum gráo de limalha de ferro

brilha mais
,

que hum gráo de pó de car-

vão ;
porque no carvão como he páo que

já ardeo , voarão para fora muitas partí-

culas de fogo
,

por iffo mefmo que não ef-

tavão tão prezas como no ferro ; e como tem
menos partículas de fogo

,
quando fe põe

em braza , brilhão menos , e fazem huma
cor menos clara.

Eug. E donde procediâo as outras cores
,
que

viamos em outras caílas de toguetes ? Em
huns viamos huma chamma negra , e trifte

,

noutros huma luz mui clara, nou:ros huma
luz pálida 5 outrc;;3 vezes azulada , &c.

Theod. Procede de diveribs ingredientes
, que

lhe miflurão : para fazer a chamma efcura^

e triife , miíluráo-lhe pez negro
; para fazer

a chamma mui clara, mas algum tanto páli-

da, miíluráo-lhe alcanfor ; o enxofre faz hu-

tna cor azulada, as rafpas de mariim fazem
Tom. III. K hum
( r } NoUet, Lecens phyfiques tom, 4. pag. 217.
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hum fogo mui claro , e que luz inuito ; o

antímonio crn , efpecie de mineral , faz hu-

ma cor na chamma algum tanto loira ; o fal

amoníaco , e a ferrugem fazem a chamma
cfverídeada ( i ) ; o alambre cor de cidra,

feito em pó , dá femelhante cor á chamma
do foguete.

Eug. Deixemos o averiguar eíTís coufas mais

miudamente para os artífices. Náo tenho mais

que perguntar.

Silv. líTo fuppofto , como eftá acabado o di-

vertimento do fogo 5 o cftá tr.mbem a con-

ferencia Filofofica acerca delle ; e he occa-

íiáo opportuna de me recolher a caía.

Theod. Comio já he alta noite, náo vos que-

ro demorar.

Eug. A' manhã refolvereis as dúvidas
,

que

vos lembrarem pelo caminho.

Silv. Náo cuido mais no que aqui fe diífc,

porque náo tenho tempo para iíto.

TAR-
( í ) Begmult, Entretiens phy fiques tom, f. pag.

S9. 7. editíon.
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TARDE XII.

Trata-fe do Elemento da Agua.

§. I.

Explica-fe qual feja a natureza da Agua ,

e particulanitente fe declara a fua
fubtileza , e Jíuidez.

Theod. T_T Oje , Eugénio , eftá o rio tio

í~l focegado , e táo viftofo com o§

navios da frota
, que convida a

paíTear por eiie.

Eug. Se vos parece , lá vem Silvio , defçaiúos

H encontrar-nos com eile , e feja a convería-

cão no ercaler paíTeando pelo rio.

Theod. Sou contente : vamos ....

Eug. Amigo Silvio , cis-aqui vos vim.os buf-

car á eftrada : tinhamos determinado paííear

hoje no efcaier , fe vós nos quizelfeis fiízer

companhia.

Sih. E porque háo ? Sempre vos defejei dac

gofto.

Theod. Vamos entrando no éfcalcr.

Eug. Ora , Théodofio j não he razão què dei-^

xemos de diicorrer Ibbre cJguiria matéria Fi-

lofofica : qual efcolheis ?

Theod. As circunftancias rios eonvidáò a fra-

taf dó elêrherito da agua.

K ii Eug.
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Eug. Seja embon; ; mas quero-vos ouvir prí-

meiramenrc a vóò , Silvio.

Silv. Nós aJíJm como diP.em.os que o foge

era hum elemento rummamente cálido , e

muito iecco , aííím pelo contrario dizemos

,

que a agua he him demento fummamam
frio 5 e muito hutuido : e defta forte fica bem
manifefta a oppoíiçáo

,
que tem a agua com

o fogo
,

pois náo concorda com elle em
qualidade alguma : o fogo he quente , e a

agua fria : o fogo he fecco , e a agua hú-

mida.

Eug. Vós 5 Theodofio
,
que dizeis a efta dou-

trina dos Peripateticos ?

Theod. Qiie a agua feja húmida , e fria , náa
duvido ; mas cluvido , e duvido muito

,
que

a agua feja fummamente fria ; e muito mais

,

que nifto eíleja a fua eíTencia. A agua ne
íeu eílado natural bem fei que he fria ^ co-

mo fe experimenta a cada paíío , mas náo

he fummamente fria
;

porque quando o frio

he maior , fica congellada , e perde a flui-

dez ; e aíHm náo poderiamios ter agora o di-
|

vertimento de ir navegando por meio delia

,

dividindo-a com tanta velocidade
, quant;i

denota a cípuma
,

quí de huma , e outra

parte nos rodea o efcrler. De mais que já

vos moftrei
,

que ainda fe náo achou corpo

táo frio
,

que tive.Temos fundamento para

dizer, que náo podia haver outro mais frio

do que elle ; e corpo fummamente frio feri^*

o que náo pudelle fer excedido de outro na:

frialdade j e nós vimos que havia .frio 7Z
gráos



Tarde díwdecima. 149

*;raos maior , que o ào gello : logo como
pode a- a^ua ,

que na voíTa fentença natural-

mente he fluida , ter hum frio iummo ? For

tanto Te a agua foíTe de fua natureza lum-

mamentc fria , não havia de fer fluida. Além
de que ainda a frialdade mais remiílli náo

he , nem pode fer da eíTencia da agua ;
por

quanto a agua fervendo he verdadeira agua,

e tem toda a eiíencia da agua , e com tudo

náo tem frialdade Filguma : logo já temos

que a frialdade náo he da eíTencia da agua;

e quando o folTe j nunca havia de fer a frial-

dade fumma, ou intenfiílima.

Silv. A agua fervendo , náo he agua no Teu

eíbdo natural.

Thcod. Mas he agua verdadeira com todas as

propriedades eííenciaes da agua , e he agua

elementar : logo temos agua elementar, ou
parte do elemiento da agua

, que náo he fria.

Silv. Eu não venho de animo de àcÍQndet

conclusões no mar : Theodoíio bem fabe o

que fe pode refponder a ifto , liga o que lhe

parecer melhor : e vós , Eugénio
,

pergun-

tai-lhe o que dizem os Modernos acerca da

agua, para verdes o que haveis de feguir.

Theod. Que a agua no feu citado natural he

húmida , e he fria , náo o duvidamos ; e hc
huma coufa notória a todos : por tanto os

Modernos querendo dar maior conl)ecimen-

to da agua , entráo a obfervur as proprieda-

des que ella tem , c deicubrir do medo pof-

fivel a fua caufa. Primeiramente he qucifào

hoje entre o« Modernos de bom nome , fe
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a íigua he de fua natureza fluida, ou folida.

Silv, Não ha ei^lravagancia mais fora da ra-

záo.

Tb^çd. Ouvi-me. Duvidáo hoje os Modernos
fa quem faz gelJar a agua , e de corpo flui-

do paíTar para folido , he meramente o frio

,

ou íe he mais alguma coufa : os que dizem
que he fimplesmence o frio , como fuppócm
Quc o frio he meramente falta de calor , ou

4^ fogo
5 julgáo que a agua he de fua natu-

reza lolida 5 e que fomente com o fogo que

íe lhe introduz , fe derrete , e fica fluida

;

por quanto nós vemos que csmetaes, a ce-

ra ^ e outros corpos refine fos , de fua natu-

reza folidos 5 com o calor le tazem liquidos

,

hims mais depréOa , outros mais devagar ; e

fe nós vivelTemos fempre em hum clima táo

quente como eífa\ a Cherry , e Spitzberg em
Junho , e Julho de 1717 ( i ) julgaríamos

,

que o breu y e betumes , com que fe coftu-

máo brear as embarcações , eráo fluidos de

fua natureza
,
porque os veríamos correr der-

retidos fem os applicarmos ao fogo. O mef-

rno nos fuccederia , fe o nolTo clima tiveffe

fempre o calor que baila para derreter a ce-

ra
j
por quanto vendo-a fempre fluida , a jiil-

gariamos liquida de fwa natureza : ora fe o

noíib clima tem regularmente o calor que

bafta para derreter o gello , vendo-o ordina-

riamente fluido , e derretido
,
podemos en-

ganar-nos ,
julgando-o de fua natureza flui-

do,

( I ) Memoires deTrevoux ann. 1717. pag. 1906c

4010.
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do 5
pofto <^ue Teja folido , e To por caufa

do calor derretido : pois mui bem fabeis

,

que para derreter o gello baíiào ^2 gráos de

calor ( no Termómetro de Fahrenhctio ) e

nós ordinariamente temos
,
quando o ar eftá

temperado ^ de 55 ate 60 eráos com pouca

diíFerença , por cfta razáo de inverno Tendo

o calor menor que 32 gráos , tornando a

agua ao feu eftado natural , ficaria folida.

Eug. Qiie dizeis agora , Silvio , aquelle dif-

curfo :

Theod. Não vos canceis a impugnallo , fcm
faber íe eu íou delia opinião. Já dilTe, que

havia dúvida nefte ponto : os que feguem
que para fe gellar a agua baila fimplesmente

a falta de calor , feguem que he folida
; po-

rém outros dizem
, que he precifo mais al-

guma coufa para fe gellar , e dizem que de

lua natureza he fluida : cu fem defprezar a

primeira fentença , acommodo-me á icgunda

,

como vos direi quando fallar do gcUo. Por
tanto as particulas da agua de lua natureza

tem mui fraca união entre li , e dahi nafce

a fumma facilidade , com que fe divide com
o efcaler ; e nifto confiil:e a lua fluidez. Se-

gue-fe agora a fua vifcofidade , e humidade

,

itlo he 5 o ficar pegada aos outros corpos. A
experiência nos enfina

, que maior união

tem as particulas de agua com qualquer ou-

tro corpo , do que humas com outras entre

fi : porque hum vidro falpicado de agua , fe

o facudinx)s com força , cahe fora muita

parte delia j mas nunca cahirá toda de forte

,

que
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que fique o vidro fccco
;
porque as partícu-

las
5

que tocáo imniediatamente no vidro

,

ficáo mais pegadas a elle , do que eftavâo a

eftas as outras
,

que cahíráo logo : ora eu
creio que efta vifcofidade da agua náo he
para delprezar , e delia podem proceder al-

guns effeuos
, que admiráo os Modernos.

Quando nos for preciro , nos valeremos delia.

Eug. Delia vifcofidade da agua creio eu que
nafce a difficuldade, com que eíks remeiros

cortáo a agua , e que ha pouco nos fez ef-

talar hum remo , como vimios.

Theod. Dahi procede, porem náo he fódshii
eiTa difficuldade nafce de que os remos cor-

táo a agua de chapa , e ailim tem mais re-

fiftencia
, porque movem maior porção de

agua : agora fe quereis faber a razão
, por

que os remeiros náo movem os remos de

forte
, que com elles cortem a agua mais fa-

cilmente , he
,

porque quanto maior hc a

refiftcncin
,

que faz a agua ao remo , mais

£rme fica a ponta do remo , e alIim toda a

força dos remeiros fe emprega em mover o

efcaler. Haveis de luppór ,
que cada remo

he huma como alabanca ; o fulcro , ou pon-

to immovel , fuppóe-fe na agua , a potencia

sáo as mãos dos remeiros , o pezo he o ef-

caler ,
que fe fuppóe eílar no tolcte

,
que hc

o lugar , onde o remo eftá vetado ao bordo

da embarcação
;

por ilTo quanto mais larga

for a ponta do remo em baixo , menos fe

move , e todo o movimento fc communica

ao efcaler : porém como nunca a refiftencia

he
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he ranra
, que o remo nao corte a agua,

nunca ahi eftá a ponta abfolutamente fixa;

mas fempre ahi fe confidera o ponto do ful-

cro em ordem á conta do quanto fe augmicn-

ra a força , com.o já vos dilTe ( i )

.

Silv. Eu diíTera , ci^e as particulas de aguâ

nenhuma união tinháo entre fi ; pois, vemos
a grande facilidrde , com que as feparamos.

Thccd. Não podemos negar ,
que tem entre

fi tal 5 ou qucl união
;

por quanto eíles re-

mos
5 quando fahemi da agua , ficáo eícor-

rendo a que em fi traziáo ; e reparareis
,
que

fempre no fm ficáo algumas pingas pendu-

radas por algum tempo , e ifto fuccede a

qualquer corpo que fe molha , v. g. o dedo ,

ou outra couía femelhante ; e fe as partícu-

las de agua não tivcííem união entre fi , não

haviáo de ficar prezas , e dependuradas hu-

mas das outras , formando aquella pinga,

que fe demora algum tempo , antes que caia :

final he logo que as particulas inferiores tem
fua união com as outras de fima

,
que eftão

pegadas á fuperficie do remo ; e por ilTo não

cahe a gota de agua , fenão quando o feu

pezo he maior do que o que pode fuftentar

a união
, que tem as particulas da agua en-

tre fi. Outra propriedade porém temos na

agua
,

que nem Eugénio , nem Silvio lhe

haveis de querer conceder ; e he a fua fub-

tileza maior ainda que a do ar ; de forte,

que pafia cora facilidade por onde o ar não

paíFa.

£ug.

( 1 ) Tom. I. Tarde II. <). IL
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Eug. No forrifo de Silvio conheço que náo
dá credito ?.o cue dizeis.

Theod. Dallo-ha agora. Os va^os de barro de

Eftremos , as qu.irtinhas da Maia , o couro

,

a bexiga , e outras couías femeihantes , dei-

xáo paiTar pelos feus poros a agua de ma-
neira

, que deixáo húmidos , e moihados os

córyos, fobre que fe põem, quando contém
agua dentro. Ora ifto que faz a agua , náo
faz o ar

,
que por mais que forcejeis , náo

palTa o barro , o couro , nem amda a bexi-

ga : logo mais fubtil he a agua que o ar.

Silv. Náo ha de eila paíTar pelos poros de

coufas mais íolidaSj como sáo os metaes.

Theod. Ainda que náo palTaíTe , fempre tínha-

mos provado
,
que as particulas da agua cráo

mui íubtis
_,

c que eráo mais fubtis
,
que as

do ar. Mas para que fe faiba a verdade , di-

go que também paiTa o eftanho , a prata , e

ainda ao ouro , cujos poros sáo os mais aper-

tados que conheço
,

}X)r fer elle o m.ais den-

fo de todos os corpos. Náo digo ifto por

conjeóturas : sáo experiências {-eitas na céle-

bre Academia de Florença ( i ) . Enchèráo
huma como garrafa de prata , de forte que

já lhe náo cabia mais ; tapáráo-lhe a boca,

foldando-a com prata derretida : depois dando

martelladas no bojo da garrafa , hzcráo fahir

alguma agua cm luor pelos poros da prata :

vede quáo fubtis devem fer as particulas da

agua para fah irem por eftes p^ros ! O mef-

mo

(i) Muílchembrock , Tentamir.a ejq^erim. na-

tur. in Acad. dei Cimento part. 2. pag. 64.
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mo lhe fuccedeo com huma garrafa de ou-

ro 5 e eílanho. O Abbade NoUet traz ieme-

Ihante experiência. Comprimio .em huma
prenfa huma bola de metai cheia de agua,

e obrigou-a a íahir em hum como fuor pe-

los poros do metd ( i ) .

Silv. Agora que renho fundamen.ro grave ,

também eu concordarei comvofco j
porem

antes de ouvir eftas experiências , bem la-

beis que náo era prudência crer, que a agua

foííe mais fubtil que o ar. Vamos agora ás

outras propriedades , fe Eugénio fe dá por

latisteiro no que toca a cilas.

Eug. Náo tenho dúvida , que me embarace

a fua intelligencia. Profegui.

§. n.

Tmta-fe da porofidade da agua , e outras

propriedades.

Theod. T T Uma das propriedades da agua

,

JL X que merecem attençáo , he a fua

diaffaneidadie
;
porem efta já ficou explicada ,

quando vos expliquei em commum em que
cftava a diaíFaneidade dos corpos ( 2 ) . Ex-
píicar-vos-hei agora a porofidade da agua, e

Juntamente o feu pezo : os poros são tantos ,

que occupáo muito maior efpaço do que a^

partes íolidas.

Silv.

( I ) Tom. I. pag, 120.

( a ) Tom. II. Tarde V.
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S'!v. Parece mniro , Theodofio.

Theod. Eu digo a razáo : O ciiverfo pezo dos

corpos .nafce , como já provei em leu iugaç

( I ) , de terem m^is , ou menos porção de

maieria : logo Te tomando dous volumes

iguaes , hum de ouro , outro de agua , o
ouro he 20 vezes mais pezado , he final que

tem huma porção de matéria 20 vezes ma-
ior 5 e que a agua no meímo volume fò tem
a vigefima parte da matéria

,
que teria íendo

ouro : por tanco o efpaço
, que haviáo de

occupar as dezenove partes de matéria
, que

ahi faltáo , eftá vafio , e elTe he o efpaço

que occupáo os poros : logo o efpaço que

occupáo os poros na agua , he dezenove ve-

zes maior, q\ie o que occupáo as partes fo-

lidas.

Silv. Conforme os volTos princípios fim ten-

des razão
;
porém iUo he huma coufa total-

mente impolíivel
,
quanto a mim : por agora

nem me acommodo aos volfos princípios,

nem os impugno ; cuidarei niiTo mais ÒQvji'

gar 5 c fallaremos : palTemos adiante.

Eu^. Se na agua temos tantos poros , ha de

poder-fe comprimir notavelmente , aííim co-

mo vemos que fuccede na efponja.

Theod. Aííim parece que havia de fer
;
porém

a experiência moitra
, que a agua não ad-

mitte comprefsão fenfivel ; tanto aílim ,
que

nas experiências
,

que ha pouco vos referi

,

apertada em bolas ocrs de eftanho , e prata,

íahe pelos poros : alguns querem conceder-

Ihe

( I ) Tom. I. Tavdc I. ^ V.
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lhe algnm.i compreísáo mui tcnue
,
por efta

experiência. Se enchermos de agua huma
bola cie chumbo oca

,
que tenha hum cano

na boca com fua chave : e depois de muito

bem fechada fizermos á força de martello

algumas covas no bojo deftc vafo , tanto que

fe abrir a chave , fahirá a agua com grande

força 5 final da fua antiga comprefsão ( i )

:

outros attribuem efte effeito a que com as

marteliídas o vafo náo podendo comprirnír

a agua , fe eftendeo aigum tanto , e com al-

guma elaílicidadc torna a encolher- fe aberta

a ehave , expelindo a agua com torça.

Eug. Agora muito mais me admiro da pcro-

lidadc da agua , vendo a difficuldade que tem
para a eomprefsão : explicai-me como ifto fe

concorda.

Thcod. Como a experiência nos certifica da

grande difficuldade
,

que tem a agua para a

comprefsão ; e por outra parre dos muitos
poros

3 que nella ha
,

por força havemos de
ieguir algum caminho , em que eftas duas

couias fe concordem : a mim parecc-me pro-

vável
, que as partículas da agua tem poros

dentro em íi , e sáo ocas por dentro ; além
dilTo mui ri^as, e mui pouco flexíveis j nif-

to nao ha repugnância : Deos quando as

creou
, podia fazellas como lhe pareceííe me-

lhor
; nem teve a minima diíiicuidade em as

tazer affim. Deílie parecer he o grande Muff-
chembrock ( 2 ) . Silv.

( I ) Purchot. Phyf. p:ut. r. cap. 4. foi. mihi
pag. 44.

(2) EílVi íie Phyfique tom. i. num. S6c. 8 6j,



15' 8 Recreação Fílojofica

Silv. Mas he precifo fundamínto grave para

aíTentarmos que são aííim, como dizeis.

Theod. O fundamento he cfte : Sc as particu--

las foíTem folidas , e maniíías , todos os po-

ros que ha na agua , haviáo de íer efpaços

entre humas particuías , e outras ; e aílim

náo fe pode dar facilmente a razão
,
porque

fe câo naviáo de poder chegar mais humas
partes para as outras , fendo eftes efpãços

tão grandes, que, como vos moftrei , são

20 menos dezenove vezes maiores
, que as

partes iolidas ; e fe as partes da agua fe che-

garem mais humas para as outras , temos já

comprefsáo , contra o que nos moftra a ex-

periência : cis-aqui porque digo
,

que cilas

particuías sáo ocas, e mui rijas ; por ferem

ocas , tem grandes poros dentro em fi ; e

por ferem rijas , náo fe podem dobrar de tal

lorte 5
que náo fique efpaço oco dentro de

cada huma delias. He porém precifo adver-

tir
,

que náo fó são ocas , fenáo que sáo

abertas pelos lados
,

para poder paffar a luz

de parte a parte por dentro de cada huma
delias. Porém tudo ifto fó o di^o comocon-
)ccrura racionavel.

Silv. E todos elTes poros eílão totalmente va-

fios 1

Theod. Eftáo cheios de matéria ethérea ; mas
elTã como he fluido commum, em que todos

os corpos eftáo mergulhados , nada pode con-

tribuir para o pezo da agua.

Eug. Agora já entendo como pode ter a agua

grande abundância de poros , fem fe poder

comprimir notavelmente. Tffeod.
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Theod. Ainda efte fyftema rem ourrr.s nzóes
para fe eftabelecer , e são : porque aílim fa-

cilmente le explica o modo , com que a

agua molhando o papel , o faz mais diáfa-

no 5 como todos experimentáo.

Eug. Agora advirto ,
que a razáo deíTa expe-

> riencia tem diiíiculdade , por quanto a agua

penetrando os poros do papel , os ha de dei-

xar mais tapados , e por confequencia tem a

luz paíTrgcm menos fraoca ^ dizei-me como
fe explica ifto.

Theod. Como as partículas da agua tem poros

dentro em íi
,

por onde pode palTar a luz,

entrando as partículas de agua pelos poros

do papel 5 ellas mefmas abrem caminho á

luz : aííim como , {c vós tapardes huma ja-

nella com huma baeta opaca , não ha de paf-

far a luz ; porém fc vós lhe fordes cravando

pelos poros da baeta hiins canudinhos de
penna ecos por dentro , he certo que a luz

ha de pafH^.r por dentro delles , ficando defta

forte a baeta mais diáfana
, quando tem mais

matéria , e parece que devia ter os poros
mais em.baraçados.

Eug. Tendes razão
,

que aíTim bem fe ex-
plica.

Theod. Outra coufa
,

que também fe explica

mui facilmente nefte fyítema , he a razão

,

por que a agua depois de fe refolver em va-

pores 5 fóbe para ilma ; mas ilto veremos

,

quando tratarmos das nuvens.
Eui. Elias lá vem cubrindo a barra : eu dif-

fcra
5 que volcaííemog para f;ma j- porque no

ca-
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cafo que venha alguma chuva , náo efteja-

mos mui longe de caía ; porque mais temo
agora a agua, que pode vir de fima, que a
que cemos por oaixo.

Theod. ^^okemos embora.
Eug. ]d que acaío lembrou a difFerença da

agua da chuva da do mar , dizei-me que cau-

fa faz falgada a agua do mar.

Theod. Alguns dizem, que Deos no principio

do mundo a creára logo falgada eamargofa,
e cila opinião me parece mui provável. Ou-
tros dizem

, que o fer falgada lhe vem de
muitas minas de fal

,
que ha no fundo do

mar ; e o fer amargo fa , vem-lhe de muiras

minas de bitumc , ou carvão da terra, que
miílurado com o fal , faz na agua aquelle.

amargos falgado
,
que experimentamos. Di-

zem iílo
,

porque fe em hum v^afo lançar-

mos vinte e três onças de agua de cifterna

,

e lhe mifturarmos féis oitavas de fal com-
mum , e quarenta e oito grãos de efpirito de

carvão da terra , da*ido lugar a que tudo iílo

fe miílure bem, fica a agua falgada, eamar-
gofa, como a do mar ( i ).

Silv. A dúvida , que eu poíTo ter he
, quò.

peio fundo do mar fe achem eíTas minas de

íal , e de bitume
,
que dizeis.

Theodi Niilo não ha a minima impoíKbilida-

de ; além de que )á no fundo do mar Medi-
terrâneo nas coftas de França fe tem achado

minas de fal , e carvão , como dizia ; e mui-

tos tem encontrado pelo mar pedaços mui
gran-

( I ) í*. Regnault tom. 2. pag. 204.
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grandes de biuime nadando na íuperíicie d-a

agua ( I ) .

Eug. Se a agua do mar he falgada , e amar-

gofa por elTa caufa
,
parecia-me a mim , que

fe poderia fazer doce com alguma induílria,

mas creio que não fera fácil o fazello.

Theod, Sua difRculdade tem ; mas não he tão

grande
, que fe não tenha vencido : já hou-

ve curiofos 5 que encherão huma barrica de

terra e arèa ; e lançando por fma agua fal-

gada 5 fahia agua doce 5 porque as particulas

de faí 5 e bitume ficayão pegadas , e entala-

das entre a terra e arêa , e as particulas de
agua , como mais ílibril

^ paílaváo para baix®.

Silv. Já ouvi dizer tambcm, que hum Medi-
co fazia doce a agua do m.ar por outro mo-
do : fe me não engano , era com fogo.

Thcod. Era Mr. Gautier , Medico célebre de

Nantes : efie homem oíFejecia-fe a dar da

agua do mar toda a que foíTc precifa para a

equipagem de hum navio de quatrocentos

homens ( 2 ) ; o modo , com que a fazia do-

ce 5 era diítillando-a : agora a razão
,
por que

a agua do mar fica doce pela diftiilaçáo , he
porque as particulas de fal são mais pezadas

que as da agua : daqui vem
,

que quando
por caufa do calor fe feparão as particulas

de agua , e fazem o vapor , que fòbe até li-

ma, fobem as particulas de agua como mais

leves 5 c ficão em baixo as de fal como mais

pezadas ; e aííim iica doce a agua, que de-

Tom. III. L pois

( I ) Memolrcs de Tievoux: ann. 1727. pag. 2jj,

(2] Meinoires de Trevoux An.ijíy, pag. i8íj*
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pois de fubir em vapor fe vai ajuntando no
teclo do lambique ; e de caminho tendes a

razào ,
por que fendo a agua do mar falga-

da , a da chuva he doce ; fendo certo
, que

a agua da chuva náo he outra coufa, fenáo

a que fubio em vapores
,

que pek maior

parte sáo do mar , como vos direi a fe«

tempo.

Eug. Não fei como náo usáo deíTa induftria-

para cafo de neceílidade ^ mas vamos adian-

te 5 e dai-me a razão das diverfas cores
,
que

agora vemos na agua do rio.

Theod. As diverfas cores procedem humas ve-

zes das diverf^.s particulas eflranhns, que le-

va a agua comíigo , conforme eílá o rio tor-

mentoío , ou focegado ; outras procede do
diverio modo , com que lhe dá a luz , e na
diverfa fuperhcie ,

que faz por caufa da cor-

rente 5 dos ventos , das praias , e outras mui-

tas circunftancias.

Silv. Paffemos a tratar de outrss diverfidades

,

que ha na agua mais fubftanciaes , e mais

úteis 5 e que pertencem com muita efpecia-

lidadc á minha profifsão. Quero que me di-

gais 5 Thcodofio 5
que conceito fazeis das

aguas mincraes , iifo he , das aguas mediei-

naes , cujos banhos nos farão de diverlas en-

fermidades ? Qual he a cauíã , a que attribuis

os eíFeitos maravilhofos , que experimenta-

mos r

Eug. Tendes razão
,

que he matéria impor-
tante,

S. IIL
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§. III.

Trata-fe das aguas mineraes,

Silv. "X
7*^5 5 Theodofio , mui bem fabeis,

V que em vários lugares ha algumas

fontes de agua com virtudes particulares pa-

ra farar muitas enfermidades : temos as Cal-

das da Rainha junto a Óbidos ^ temos as

Ccildas de S. Pedro do Sul , as do Gerez

,

as Caldas de Guimarães, e outras m^enos cé-

lebres em Portugal; além de innumeraveis

,

cjue ha pelos Reinos ei^ranhos , como vós
muito bem iabereis.

Theod. Por toda Itália ha innumeraveis ; fó

na Etruria le contáo mais de quarenta deftes

banhos famofos : por toda a Calábria , e nos

Reinos de Nápoles , e Sicilia são frcquen-

tiilimos : na Alemanha temos noticia de íin-

coenta e três dos mais célebres , fora outros

de menos fama
5
que por todos fazem o nu-

mero de m.il ( I ) .* na noíTa Hefpanha tam-

bém temos muitos ', dizem fer mais de qua-

renta 3 entre os quaes são mui célebres huns

,

que chamáo Las Caldas dc4 Rei junto de
1'olcdo ; e outros , a que chamão Hava fons ,

cujas aguas dizem fer tão íortes
, que' con-

fomem tudo quanto íe í?.nç;a dentro delias.

Eiig. liTo agora fera ciiCarecimiento.

L ii Thcod,

( I ) Duhamel tom. 4. pag-, 454. Geografia dç

Varcnne cap. 7. f. j^»
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Theod. A mim náo me caufa admiração
, por-

que ha outras aguas femelhantes , e que fa-

zem eíFcitos paímofos. Junto de Rema no
caminho de Tivoli ha hum grande lago , a

que chamáo Lã folpharata albula : neíle la-

go eftá a agua mui frefca pelas bordas
j po-

rém profundando no centro , he a agua tão

quente ,
que nenhum animal a atura fem fer

queimado , e morto quaíi de repente. Jun-

to de Viterbo ha outro lago , ainda que pe-

queno 5 de calor tão grande
,
que ferve nelle

a agua mais
,
que fe eíliveíTe cm hum cal-

deirão fobre o fogo : chamáo a efte lago

Bullicana ( i ) ; aíTím náo fe faz incrivel o
que dizem deíTes banhos da Hefpanha.

Silv. Ha poucos dias li
, que no Reino de

Nápoles duas léguas diííante de Piizollo ha-

via hum horrível valle , o qual fe fuftenta

fobre huma abobada formada pela natureza

,

por baixo da qual fe fente correr hum rio

de agua , fervendo táo intenfamente
,
que fe

lhe lançáo hum cáo dentro ,
paffado pouco

efpaço 5 tiráo fó o efqueleto lirnpo ( 2 )

.

Eiig. E a que caufa attribuis eíTe calor táo

forte, contrario á natureza da agua?
Silv. Hum author Medico

, que tratou deíle

ponto 5 attribue cfte calor ao enxofre , e

minas de ferro
, por onde pafsáo eílas aguas

,

fermentando-fe com a miftura das partículas

de ferro, e enxofre
j por quanto fe fe mif-

tu-

( I ) Mr. Colonne Hiíloir. de rUnÍTCrf. tom. 2.

fzg. i8.

( J ) O mefmo , tom. 2, pag. 6,
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" nira enxofre moido com Iim?iha cie ferro , e

agua, ha hiima grande ciTervelcencia , e ca-

lor -, tai
5

que ás vezes fe levanta chamma
defta miftura , e arde.

Eug. Cuidei que recorríeis a alguma qualida-

de occulta.

Silv. Eu por agora não dilTe a minha opi-

nião 5 rehri :i de outros
;
porem não le em-

baraça efta reípolia com o meu fyrtema Pe-

ripateíico.

Iheod, Se vós apertardes a Silvio
,
perguntan-

do-lhe a razão
, por que deíTa miftura fe ori-

gina calor 5 e fermentação , vereis como elle

recorre á virtude occulta dos ingredientes ; e

eis-ahi o tendes no íyftema das qualidades

,

ou virtudes cccultas. Porém na minha opi-

nião o calor delias aguas nafce de differen-

tes caufas ; huma delias he eíía
, que aponta

Silvio : porém aífento , que a caufa mais or-

dinária são os fogos fubterraneos ;
principal-

mente naquellas aguas , cujo calor he mais

vehemente
3 porque nós fabemos

,
que a agua

mifturada com enxofre, e lim.alha de ferro,

cobra calor : daqui fe prova , que as aguas

,

que palTarem por minas de ferro , e enxo-

fre , deveráó a eftas minas o calor que tem

;

porém as que náo paliarem por minas de

ferro , bem vedes que pedem outra caufa

diíFerente ; por quanto o enxofre lo , ou
ainda mifturado com outros metaes , não
caufa na agua efta eífervefcencia , e calor

:

ora não me parece crivei ,
que em todos os

lugares, onde ha eftas aguas mineraes, haja

tani-
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também minas de ferro ; por iíTo julgo
, que

a caufa mais ordinária , efpecialmente na-

queilas aguas , cu^o calor he mais vehemen-
te, procede dos fó^os fubterraneos.

Silv. Dos fó^os fubterraneos náo me parece

Gue pode proceder calor táo diuturno •^ por

quanto todo o corpo que arde , brevemente

fe acaba.

Theod. Também eu aííim o julgara , fe as

hiftorias me náo obrigaííem a crer
,

que os

fogos fubterraneos sáo mais perennes , do
que fe cuida. Se formos á Itália , a muitas

fihas do ArcSipelago , a muitos lugares da

Afia , á corta da America
,

que corre pelo

mar Pacífico , acharemos que por baixo da

terra ha contínuos incêndios , ora mais for-

tes 5 ora menos , humas vezes nhuns íitios

,

outras em outros vizinhos : quando tratei

dos fogos fubterraneos , diíTe o que ferve

agora para o ponto.

Silv. Bem vejo que eíTa caufa de fi hc baf-

tantc ; mas relia faber , fe junto dos lugares

,

onde ha eíTes banhos quentes , ha indícios

de haver por ahi perto fogo fubterraneo.

Theod. As aguas , em que fellaftes ha pouco

,

junto de Puzollo , Cidade de Xapoles , vifi-

velmente recebem o calor do fogo
,
que por

aquelles lugares ha ; e muitas vezes de noi-

te fe vé fahir algum lume mifturado com es

vapores da agua : neftes lugares parecc-me

que ha indícios baftantes para attribuir ao

fogo o calor da agua.

^ug. Com razáo.

Thecd,
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Theod. Pois eftes mefiríos funclr.mentos ha a

reípeito de todos os mais banhos , e cftu-

fas 5
que ha por junto deiles firios

;
por quan-

to todo efte terreno efta por baixo minado
de fogo. Já le formos a Sicília , acharemos

que todas as aguas quentes
,
que ha em roda

GO monte Echna , e por toda a ilha , devem
o feu calor ao fogo íubterraneo : dous ba-

nhos dos mais célebres ,
que ahi ha , hum

chamado Pergufe , outro Melphiti , tem com-
{12,0 efta propriedade

,
que quando o Etlina

eílá mais furiofo , então fer\^e mais a agua

neite lugares ; além diíTo as fuás aguas ef-

tão cheias de cinzas , e de enxofre , e tem
hum cheiro femelhante ao fogo do Ethna

:

eites banhos , e outros
, que ha por eftas

partes , lançáo ás vezes fuás chammas ; don-

de fe infere manifertamente
,

que procede o
feu calor do fogo fubterraneo.

Silv. Em quanto a elTes náo duvido ; porém
nos lugares , onde náo ha tanta abundância

de fogo fubterraneo , náo podemos dizer que
elle he a caulá do calor das aguas

,
que em

muitos íitios nos farão de varias enfermida-

des.

Theod. Quando tnitei dos fogos fuhterraneos

,

vos moílrei que o havia em toda a parte

,

no Reino de França , na Alemanha , nas

nolTas ilhas, nas de Cabo Verde, por toda

a Afia
,
pela coíla de Africa , e da America

,

e também pelos Certóes : por tanto ainda

que em Portugal , e outras partes náo haja

\^olcáes , que lancem fogo , devemos crer

,
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que fempre por baixo da terra poderão rer

fogo fubterraneo mais brando , e em menor
quantidade ;

principalmente fendo certo , cch

mo a feu tempo direi
,

que todos os terre-

motos procedem dq fogo fubterraneo , e nós

experimentamos em Portugal alguns terre-

motos ; por efta razão náo nos devem.os jul-

gar ifenios defte fogo : e aíhm pedem as

aguas mineraes , e quentes
,
que ha no noíTo

Reino 5 dever o feu calor ao fogo fubterra-

neo. Mas como o feu calor náo he tão for-

re , como em m.uitos outros lugares , bem
pode ler que tenha lua origem cm alguma
fermentação de enxofre , e terro , como vós

quereis
;

porque eu náo nego iíTo ; fomente

digo 5
que muitas vezes tem outra caufa mais

evidente , e forte.

Silv. Com tudo , hum fundamento grande ha

para attribuir efte calor ao enxofre , e ferro

,

&c. , e he 5 que cm todas , ou quafi todas as

aguas mineraes fe acha enxofre , em algu-

mas bitume , e partículas de ferro , &c.

Theod. L.To comprova a minha opinião
; por-

que , como já clillè , o fogo iubterraneo fuí-

tenta-fe de enxofre principalmente , e de bi-

rumes , vitríolo , metaes , Scc. ] e fó pôde
haver efhe fogo onde houver efta matéria-; e

como onde ha elTas aguas mineraes ha en-

xofre , &c.
,
por ilTo por effes fitios ha fogo

fubterraneo
,
que a poiTa aquentar. Em parte

todos nós concordamos : vós attribuis o ca-

lor á fermentação do enxofre immediata-

mente j cu digo
,
que o enxofre fermentan-

do-
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àO'fe 5 accende fogo , e que o fogo aquenta

a agua , mais ou menos , conforme a quan-

tidade do fogo 5 e a diílancia , Scc. ; porém
quando a fermentação for tão fraca , que

não poíTa levantar chamma , fempre caufará

calor na agua
,
que eftiver vizinha , e então

não duvidarei que proceda o calor da fer-

mentação do enxofre , metaes , &c.

Eug. Graças a Deos , que já vos vejo hum
dia concordes.

Silv. Nifto não ha que admirar ,
por quanto

não he ponto de eícola.

Theod. Ainda que o folTe , fe eu da parte de

Silvio achalTe a razão , e experiência como
agora, também o faria. Mas antes que paf-

femos adiante
, quero rematar eile difcurfo

com a noticia de huma opinião
,

que não
me defagrada ( i ) . Hum author Inglez , ef-

crevendo as fmgularidades naturaes de Ingla-

terra 5 diz
5
que na Cidade de Bath , Provín-

cia de Sommerfet , ha huns banhos quentes
,

cujo calor attribue a huma efpecie de gre-

da , ou cal branca
,

que ha nhum fitio não
diftante : o fundamento

, que elle tem , he
forte

;
porque diz

,
que lançando dentro da

agua huns torrões deíla greda , ainda que a

agua eítivelTe fria , a faz ferver de forte

,

que nella fe podem cozer ovos. Suppofta ef-

ta experiência , não duvidarei attribuir á fer-

inentação defta tal greda o calor de muitas

caldas , ainda em outros fitios , onde mui
fa-

(i) Journnl des Scavans ij de Junho de 1667,
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facilmente pode haver femelhante caíla de
greda, ou cal.

Siiv. Bem pode fer. Porém lembra-me agora

huma difRculdade
,

que he , ás vezes eftan-

do dous banhes em pouca diftancia , hum
he fri'^iàiiTimo , e outro grandemente cáli-

do : de forte , oue da agua de ambos miftu-

rada usáo os doentes , porque allim fica na

tempera devida : taes sáo os banhos
, que

chamáo de Cícero ,
junto dos campos de Lu-

cuila ( I ) 5
porque sáo deus olhos de agua ,

que diftáo dous paíTos hum do outro , fendo

hum exçeííivãmente cálido , e outro frio em
demazia ; e parece que os fogos fubterra-

neos
,

que aquentão huma agua , devem
aquentar a outra.

Tbeod. He de notar
, que elTas fontes tem

origens em lugares mui diíFerentes , e por

lílb huma pode paffar por junto de alguns

fogos fubterraneos , e a outra náo ; ifto con-

firnia-fe
,
porque náo muito longe defle íitio

fe fente a agua do mar , e a arèa quente,

íinal de que ahi por baixo paíTa algum ra-

mo , ou braço dos rios de fogo fubterraneo
,

que nafcem do Vezuvio , e fe efpalháo por

todas aquellas regiões. A outra fonte fria

pôde ter origem em lugar mui remoto , e

lem paf"

hir ahi junto defoutra fonte.

íem palTar por algum lugar femelhante , fa-

Eug, Daquelle modo , Silvio , bem pode
fcr.

Sílv, Sua probabilidade tem.

Theod.

( í ) Cólon. Hift. de TUniv. tom. 2. pag. aj.
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Thcod. Outros banhos ha por eílcis partes (i)

eom huma nngularidadc notável ; c he
,
que

fe lhe chegáo huma vela acceza , iniiam-

mão-íe, e accendem-íe as aguas, como íue-

cede no eipirito de vinho , e efte eíFeiro íe

explica como na agua ardente ; porque íem-

pre vimos a dar em que ahi ha muit.^.s par-

tículas de bicumes, óleos, e enxofre, &c.
mui fáceis de fe íeparar das mais , e levan-

tar chamma. Há outras caldas também
,
que

de inverno são quentes , e de verão trefcas.

Eug. AlKm coíhimáo fer ordinariamente os

poços.

Theod. A razáo
,

que fe pode dar eonforme

ao que já vos diffe , he
,
porque tendo fem-

pre eíla agua calor moderado , como nós de-

inverno eftamos mui frios , percebemos , e

fentimos o calor delia agua por caufa de ef-

tarmos nós mais frios do que ella ; porém de
veráo ainda que a agua tenha algum calor,

como o caicr , que nós temos , he maior,

parece-nos a agua fria. Outra razão também
fe pode dar , e he

,
que como no inverno

com o frio QÍkko mais fechados os poros da

terra , tem o fogo fabrerraneo menos por

onde refpirar, e aquentará mais a agua.

Eug. Não me parece mal qualquer delTâ.s ra-

zões j mas dizei-nie donde nafce a virtude

de curar varias enfermidades ,
que reconhe-

cemos neftas caldas?

Thccd. líTo he proíilsão de Silvio ; mas creio

que elle attribuirá efíes eíFeitos ás diverfas

par-

( I ) Cólon. Kifl. de rUniv. tom. 2. pag. 24,
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partículas de enxofre , falitres , metacs , vi-

tríolo , bitumes , &c. ,
que trazem comfigo

eftas aguas , como evidentemente moftráo

os Chimicos.
Silv. Náo tem dúvida

,
que dahi procedem

as virtudes de curar as enfermidades
\ por-

que fe o enxofre , e outros remédios bebi-

dos, ou applicados por fora, nos rcmedeiáo ,

como o não farão os banhos
,

que tem na
agua miíluradas muitas partículas deíles mi-
neraes ? E conforme as partículas

,
que a agua

traz mifturadas comíií^o , aííim ferve para cu-

rar humas , ou outras enfermidades. Lem-
bra-me , que ha huma agua no Reino de Si-

cília
,

que nafce do cume de hum monte,
que fendo mui clara , e pura , tem huma vir-

tude comíigo tal
,

que no mefmo momen-
to , em que fe bebe , deflempera para lo^o

o ventre de forte
,
que quem náo labe delia

virtude , e a bebe , fe arrifca a foíFrer as ri-

fadas do povo ; por quanto náo dá lugar pa-

ra huma peííoa fe retirar , fenáo muito á

prclTa ( I ) .

Eug. Terrível agua ! c donde pode nafcer efla

virtude ?

Silv. Pode nafcer de trazer partículas de fal

mui penetrantes
,

que caufem huma diíTolu-

çáo promptíllima , ou que excitem alguma
fermentação repentina.

Theod. Em França ha outros banhos , cujo

eífeito he mui efpecial , c mais agradável

;

as aguas de Aix-lã-Chapellc tem em íi mui<-

to

(i) Mr. Cólon. Hiíl. de r Univ. tom. 2. foi. 21.
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10 enxofre , e vitríolo : luccedeo , que hum
doente bebeo três dias a lio delb agua por

hum vafo de prata; e no fim o achou dou-

rado por dentro. As aguas de Bourbon dei-

xáo nas bordas dos valos ,
por onde fe be-

bem 5 huma cor amarella , e cheiro de en-

xofre ; porém as de Bourbonne ainda imitào

mais propriamente o dourado , fe as tem por

baftante tempo em vafos de prata.

Silv. Já agora dou credito ao que me contou

hum Cirurgião Francez : diíTe-me
,

que na

cerca dos Padres Barbadinhos de Plcmbiere

havia huma fonte tépida , onde appareciáo

algumas vezes humas folhinhas de ouro , ou
douradas : e abrindo-fe hum mmor, que ti-

nha no peito certo Religiofo ,
que bebia

dcfta agua ^ a matéria que fahio , dourou

em parte os inftrumentos do Cirurgião (i):

efta narração , que para mim era fabulofa,

he digaa de credito ^ fuppofto o que tendes

dito.

Eug. E qual fera a caufa , que produz effei-

tos tão extraordinários ?

Theod. Pode proceder do enxofre , e outros

mineraes
,
por onde paíTa a agua ; e também

de algumas partículas de ouro , ou latão , ou
algum outro metal femeihante

^
que vindo

miiturados com o enxofre , e outros mine-

raes , facão o eíFeito
,

que admiramos. Se-

melhante caufa fe deve allinar a algumas fon-

tes cor de leite
, que ha ,

principalmente hu-

ma

( I ) Mr. Colonne Hiíloir. ds l'Ui;lverf. t^ni. 2.
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ma nos campos de Luculla , e duas ou três

?.hi perto : eu creio
,

que procede efta cor

de algumas partículas de huma tal greda , ou
cal branca

,
que ás vezes Te acha na terra,

ou de outra caufa femelhante. Outras fontes

ha mui particulares nos eíFeitos , virtudes , e

outras circunftancias , como v. g. eftarem fec-

cas todo o inverno , e correrem todo o ve-
rão 5 como temos algumas no noíTo Reino :

mas illb pertence a outro lugar , explicallo-

hei quando tratar da origem das fontes
, que

fera quando tratar deite globo da terra. Ad-
virto porém agora huma coufa , e he, que
muitas vezes a caufa , que dá ás aguas de

huma fonte , ou a cor , ou a virtude
, que

nella vemos
,
pode eftar mui remota do lu-

gar , onde corre a agua
;
por ilTo náo he ar-

gumento
5

que embarace eíle modo de dif-

correr, o náo fe acharem pelos lugares pró-

ximos ás fontes os fogos fubterraneos , ou
os minen-es

,
que dizemos : por quanto pode

e.Ta fonte paffar por alguns m.ineraes , ou lu-

gares cálidos , c receber ahi a fua virtude,

ou cor 5 e paíTadas muitas léguas , fahir á fu-

períicie da terra , e fazer-fe viíivel.

£;/^. Eftou admirado do que agora me di-

zeis ; nem me parece crivei , que huma fon-

te corra muitas léguas por baixo da terra ; e

quem lhe ha de preparar os aqueduclos para

ter a agua palligem livre , íem ie derramar

,

nem enfopar pela terra dentro r

Tkecd. Dizeis ilTo
,

porque ainda não fabeis

da admirável fabrica , que ha no corpo da

tei-
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terra ; nem vos tratei ainda das aguas fub-

terraneas , ifto he , dos rios ,
que por baixo

da terra a atravefsáo , e á maneira de veias

a fertilizâo , e animão.

Silv. ]á que eíía matéria pertence áagua, náo

demoreis mais a Eugénio noticias tão curio-

fas , que lhe conheço eípecial gofto cm as

ouvir.

Theod. Eu o faço : e fe vos parece , mande-

mos voltar para terra
,

porque nós levados

da converfaçào deixámos remar muito além

do que queríamos, e eftamos mui perto de

Lisboa i voltemos para baixo
,

que Terá o
tempo precifo para chegar a cala antes de

noite.

Silv. Muito embora, parece-me bem.

§. IV.

Dos rios fubterraneos.

£ug. T^ U até aqui imaginava
,
que e.l:e gio-

l2á bo da terra era folido , e maciílb ; e
fendo ailim , náo fei como lá por dentro da
terra pode haver rios : pelo menos a lei da
Natureza perennemente ol>íer\'ada difpóe ,

que os corpos mais graves defçáo para bai-

xo , e os menos graves venháo para íima

;

fuppofto ifto 3 a terra
, que eftá fobre eífes

rios
5 porque razão não ha de cahir para

baixo , ficando defta forte tapado o caminho

,

por onde paliava o rio , e enfopada a agua
' pela terra : Thcod,
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Tbeoâ. Muito bom era effe voíTo difcurfo ^ fe

não obilaíle a experiência
;

que não fó nos
perfuade , mas ooriga a conceder

,
que por

dentro defte globo da terra ha innumera-

veis 5 e larguillimos rios
,

que andáo por

baixo da terra muitas vezes cem , e duzen-

tas léguas 5 e ainda mais. Nós íabemos mui-

to bem
,

que muitos rios depois de corre-

rem fobre a terra y fe Tomem , e Torvem pe-

la terra dentro , e dahi a muitas léguas váo

apparecer outra vez Tobre a terra , continu-

ando a Tua carreira até ao mar. O famoTo

rio Guadiana em Hefpanha Tomc-Te total-

mente pela terra dentro , e vai Tahir ,
paíTa-

das muitas léguas, muito mais abundante de

agua 5 do que entrara j Tinal evidente ,
que

nas concavidades , por onde paíTa , acha mais

agua
5

que vai a íahir Tobre a terra junta-

mente com elle. Além diTto , o mar CaTpio

já Tabeis , que he hum lago vaftiílimo ,
que

tem de comprido duzentas ~ léguas , e cento

e quarenta ae largo : a eTte lago vem pagar

tributo muitos pequenos rios de agua doce-,

os quaes correndo continuamente dentro dcl-

le 5 nimca o T.zem trasbordar : donde Te in-

fere evidentemente
,

que elle deTcarrega a

immenTa copia das luas aguas por algum ca-

nal Tubterraneo
,

que vá iahir ao mar , ou
outro Titio Temeíhante.

Sih. IlTo he íorçoTo ;
porque , a não ter Ta-

hida eíTa agua, neceíTanamente havia de creT-

cer , e Te haviâo de alagar as terras circum-

vizinhas.

ThQod,



Tarde duodécima. 177
Yheod, Pois labei ,

que vai defcarregar as fuás

aguas no golfo Perfico ,
que difta do mar

Cafpio mais de duzentas léguas ; principal-

mente quando no golfo Perfico ha baixa-

mar. Eu digo os fundamentos
,
que ha para

ilTo. Primeiramente o mar Cafpio para a par-

te de Keiláo
,
que fica na cofta feptentrional

da Períia , forma dous fervedouros
, por on-

de fe fome a agua com huma rapidez incrí-

vel 5 dos quaes fogem os navios com. toda a

cautela : por outra parte no golfo Perfico

,

que fica na cofta Meridional da Perfia , ha
hum fervedouro ,

por onde fahe a agua com
tanta força , e venemencia

,
que lança para

longe tudo o que pertende chegar-fe a efte

fitio j de forte ,
que fe algum navio por def-

graça fe chegou mais perto do que ^nvi-
nha 5 atira com elle aos rochedos , e o áeC-

pedaça fem remédio : o eftrondo , que fazem
as aguas , que rebentão nefte fitio do fundo
do mar , he tão grande

, que nas noites

quietas fe owve até á diftancia de oito lé-

guas. Tanta he a quantidade da agua , e a

vehemencia, com que fahem por efte ferve-

douro.

Eug. Já ahi tem.os huma conjeclura mui for-

te de que eíTas aguas vem do mar Cafpio j

li forvem-fe , cá rebentão ; crivei he logo
,

que por baixo da terra paíTem de humia para

a outra parte.

Silv. Ainda alíim parece incrível
, que atra-

veíTem duzentas léguas por baixo da lerra.

yheçd. Nós não temos parre algurna ^ aond#

Tom, líL M di-
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digamos ,
que fe cicfcarregáo as aguas do

mar Cafpio ,
que náo feja em grandillíma

diílancia. O fitio mais chegado
, que temos

,

he o mar Negro , ou Ponto Euxino , que

difta cem léguas ; mas ha fundamento para

dizer ,
que as aguas do mar Cafpio fe com-

municáo com o golfo Perfico
;

porque em
toda a coíla da Perfia meridional

,
que cahe

para o golfo Perfico , náo ha hum falguei-

ro i e pelo contrario a cofta da Perfu fepten-

trional
,
que he lavada pelo mar Cafpio , ef-

tá cheia deí-tas arvores : e palTado o outono ,

fe acha nas coftas do golfo Perfico grande

quantidade de folhas de falgueiro , arvore

,

que , como já dilTe , náo ha por toda aquel-

la cofia : daqui fe conjectura
,
que as folnas

,

que cahem das arvores pelo Outono na cof-

ta do mar Cafpio , sáo levadas por baixo da

terra com a corrente das aguas até ao golfo

Perfico 5 onde apparecem ao de fima da agua.

Silv. EíTe fundamento náo ha dúvida que per-

fuade com baftante efhcacia.

Theod. Alem difto também ha fundamento
para fe fufpeitar , que fe communicão as

aguas do mar Cafpio com as do mar Ne-
gro 5 que difta cem léguas ; náo fó porque
no mar Cafpio ha quafi todas as cfpecies de
peixe

,
que ha no mar Negro , mas porque

aífirmáo os habitadores deílas terras ,
que

correndo a cavallo por eíle fitio
, que divide

o mar Negro do mar Cafpio , em muitas
partes fe fentc o mefmo fom , que experi-

mentamos 5 quando fe caminha por fima de
hu-
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huma abobada ; e a extraordinária frefcura

,

e fertilidade de todos efles campos bem mof-
tra 5

que por baixo tem grande abundância

de agua.

Eug. Todas eíTàs conjeíluras fazem hum gran-

de argumento.

Theod. Demais : vós bem fabeis
,
que o mar

Mediterrâneo eftá dividido do m.ar \'^erme-

Iho com muitas léguas de terra ; pois tam-

bém ha grandes indicios de que fe commu-
nicáo por baixo da terra , fe he verdadeira

a Hiftoria das maravilhas do Egypto ( i ).

Conta-fe ,
que hum Baixa caçara no mar

Vermelho hum golfinho de eftranha corpu-

lência , e que agradado da fua formofura,

e da fua grandeza , com animo generofo íe

movera a dar-lhe liberdade , e confervar-lhe

a vida ; mas antes diíTo lhe mandou prender

huma chapa de cobre , onde eftiveíTe grava-

do o nome do feu libertador , e o anno ,

em que fora apanhado. Efte golfinho foi de-

pois morrer no m^ar Mediterrâneo , e foi co-

nhecido pelo final
, que lhe tinháo pofto ,

donde fe colhe com evidencia
, que por bai-

xo da terra fe communicáo eiies dous ma-
res ; e por canaes táo elpaçofos

, que pôde
o golfinho paliar juntamente com a corrente

das aguas.

Eiig. Abiolutamenre bem podia o golfinho

vir do mar Vermelho para o ^Mediterrâneo

rodeando a Africa.

M ii Theod.

(
I ) Abulen, Biblioth, dos .PhiloCoph, tom. i«
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Theod. Bem podia ;
porém náo he crivei ;

porque , a fer aílim , havia de caminhar mais

de linco mil léguas fempre feguidas , que

he huma jornada como daqui á noíTa índia:

havia de fahir do mar Vermelho ao Oceano
Oriental , ir correndo toda a cofta da Cafra-

ria , montar o cabo da boa Elperança , vir

ao mar Atlântico , bufcar o eítreito de Gi-

braltar j e entrar no Mediterrâneo.

Silv. Se náo houvelTc fundam.ento para ad-

mittir em outras partes eftas communicaçóes

fubterraneas dos mares , náo era para mim
efte fundamento baftante para a admittir

aqui
;
porem l"e o mar Cafpio fe comimuni-

ca com o golfo Perfico , atraveífando duzen-

tas léguas por baixo do cháo ,
que muito

he que digamos o mefmo no noffo cafo

,

fendo a diilancia fomente de quarenta lé-

guas ?

Eug. Agora já eu fei a razáo de huma cou-

la 5
que me caufou grande admiraçáo , ef-

tando na Ilha de Cuba na America , haverá

como doze annos. Ha na dita Ilha
, que he

dos Heípanhoes , hum lago
, que terá dez

léguas de comprido , e três
;,

ou quatro de

largo 5 fegundo diziáo os moradores dos lu-

gares vizinhos ; difta do mar por efpaço de

duas léguas : tem agua falgada como o mar

,

náo obftante fer doce a de muitos rios ,
que

. defembocáo nefte lago ; e obfervei duas cou-

fas notáveis : primeira
, que as mefmas tem-

pcftades , e agitações
,

que havia no mar,
havia também nefte lago : fegunda , que nun-

ca
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ca veio aílima barco , ou peiToa alguma
^ que

neile pereceiTe ; tudo íe Tome , íem jamais

apparecer ao de íima da agua ; que he o
contrario do que fuccede , ainda no mefmo
mar. Mas agora vejo que pode ler, que eí-

te lago tenha communicaçáo com o mar
or baixo da terra ^ e por iilo fera lalgada a

ua agua , e rudo o que cahe nefte lago fe

communicará ao mar, e náo apparecerá por
efta razáo ao de fima.

Tbeod. Acertais na voíTa conjeclura
, porque

no meio delTe lago ha hum grande buraco,
por onde fe communica com o mar , e por
onde vem para o lago toda a caíla de pei-

xes , que na no mar vizinho , excepto as

baleias ; creio que he por náo caberem pelo

caminho. Ifto teftifica Oviedo
,
que foi Go-

vernador nellas partes , e he homem fabio ;

por iiTo também Ihechamáo a eíle lago mar
Cafpio 5

pela femelhança que tem com o
outro.

<í/7v. NeceíTariamente aflim ha de fer ainda

por outra razáo
; porque as aguas

,
que en-

trão neiTe lago , alguma fahida hão de ter.

Tbeod. Dizeis mui bem ; elTe he o fundamen-
to

5 por que eu aiTenco
,

que são innumera-

veis os caminhos fubterraneos , que ha
,

pe-

los quaes fe communicáo as aguas de hum
a outro lugar

;
porque são muitos os lagos ,

que 5 recebendo dos rios grande copia de
agua , náo tem caminho patente

,
por onde

fe defcarregucm delia. Tal he , entre outros

muitos , o lago de Llvddia na Grécia , de

que
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Guc faz larga narração o douto \V hcler na
íua viagem da Grécia

,
que por íincoenta

canaes lubterraneos defpeja as luas aguas ; as

quaes , a não terem eíta fahida , ailagariáo

toda a Beócia. Semelhantes são também os

dous lagos 5
que fórmso os dous §n;ndei

rios Gkir , e Zir
,

porque não íe vê fahida

ás fuás aguas. O mclmo fe deve dizer de

muitos rios ,
que vemos que fe fubmergem

por huns abyfmos , fem nos apparecercm

mais. Hum celebre no
,
que ha na America

entre o Reino do Per//, e Chili ^ defpenha-fe

em huns abyfmos formidáveis , e fome-fe

pela terra dentro , e torna a apparecer dahi

a mais de cento e fincoenta léguas nhum
profundo valle.

Eug. E por onde fe conhece
, que eíTe rio

,

que ahi apparece , he o mefmo que cá fe

lubmergio \

Theod. Porque em huma oocafiáo foi hum
barco arrebatado da corrente , e fubmergido
juntamente com ella ; e paliado tempo , o
rio fielmente o reftituio lá no valle , onde
dizemos que fahe

.;
donde fe infere , que os

caminhos fubterraneos
, por onde paíTa efte

rio 5 são baftantemente largos. Ifto
,
que ob-

fervamos neíte rio , vemos em muitos ou-

tros : o célebre Nilo apenas tem corrido

hum quarto de légua ^ defde o feu princi-

pio
,
quando fe efconde na terra , e dahi a

efpaço confidcravel torna a apparecer mais
abundante de agua , do que entrara. Sem fa-

hir da Africa , temos o rio Niger , ou Ne-
gro,



Tarde duodécima, 183

gro
, que fe fome pela terra dentro finco

,

ou féis vezes , e outras tantas torna a appa-

recer. O grande rio Agmete junto a Marro-
cos mette-íe pela terra dentro , e anda por
baixo da terra efpaço de dez léguas , e mais ;

e íàhe outra vez para tora rn^is grolTo , do
que entrara. O Rnoiano em França faz o
melmo ; e o meimo taz o rio Tigre

,
que

íe fome por baixo da terra três vezes , e

outras tantas fc toma a moftrar íobre a face

da terra. Deixo muitos ,
que fe podiáo no-

mear 5 como o rio Umoa na Laponia , o rio

ylrfanio , e outros muitos na Aíia, c outras

partes do mundo
,
por nào enfadar.

Eug. O que fuccede nhumas partes , nos dá
luz para conjeífturar o que fuccederá nas ou-
tras.

Silv. Outro argumento forte me parece que
fe pode formar de alguns poços , onde fe

encontra tanta quantidade de agua
, que he

empreza diíficillima o feccallos. Eu creio que
nelks cafos ha por baixo da terra algum rio ,

donde fe communica a agua aos poços.

Eug. Eu mandei abrir hum^ ha poucos tem-
pos 5 nhuma fazenda

,
que tenho no Riba-

Tcjo 5 e de repente fe encheo de agua em
forma

,
que por modo nenhum a pude ex-

tinguir
,

por mais diligencias que intentei

,

em ordem a poder aperfeiçoar o poço.

Theod. Neíla matéria o que caufa maior ad-

miração he o que fuccede no Eftado de Mo-
dena : em qualquer ficio deíla Cidade , ou
'dos lugares circumvizinhos , que fe abra al-

gum
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gum poço 5 infallivelmente fe acha agua na
altura de felTenta e três pés ,

pouco mais ou
menos ; e com huma circunftancia obíervada

confiantemente
,

que os homens que traba-

lhão nefta diligencia , depois de encontra-

rem muitas arvores , e pedras de ediíicios

antigos 5 c ainda muitas conchas , tanto que

chegáo ao ultimo banco de pedra , fentem

correr por baixo a agua ; e batendo na pe-

dra 5 retine , como fazem as abobadas
i

e if-

ro íe obferva infallivelmente em qualquer lu-

gar
,
que fe abra o poço : donde fe infere

,

que por baixo de toda a Cidade vai hum
rio de agua , ainda mais largo que o rio

Po 5 ou o Danúbio.

Eug. Sendo ilTo aííim , não fei como fe não

tunde , e fubmerge toda a Cidade. E como
fe pode fuílentar o immenfo pezo da terra

fobre hum rio tão largo , como dizeis ?

Thcod. Toda eíla Cidade havemos de dizer,

que eíla fundada fobre huma fortiílima abo-

bada de pedra , formada pela máo do Crea-

dor : huma das coufas , que tenho obfervado

cm todas , ou quafi todas as pedreiras , he
,
que

os diverfos leitos , ou bancos de pedra , fem-

pre fe fórmáo em arco á maneira de aboba-

da ; daqui vem ,
que fe podem minar por

baixo das pedreiras , deixarido vafio hum eí-

paço coníideravel , fem perigo de cahir a

terra
,
que lhe ferve de teclo.

Silv. Ainda aílim , eu não eftivera ahi mui
defcançado

;
porque temos vifto muitas pe-

dreiras arruinarem-fe de repente , com damno
de muita^ gente. TheocL
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Theod. IlTo mermo rem fuccedido pela meíma
razão a muitas cidades, que por baixo efta-

váo minadas com rios ; donde íe leguio o
apparecerem de novo çrandillimos lagos no
mefmo fitio , onde houvera cidades mui
populofas : ordinariamente luccede ifto por
cauía de alguns terremotos

;
porque arrui-

nando-íe as abobadas , fobre que eítavão fun-

dadas eftas cidades , era neceiTario que fc

fundiíTem ; e como elTas concavidades eíla-

váo cheias de agua , cahindo a terra para

baixo , havia de iubir a agua para ílma : tro-

cando-fe deíle modo cidades mui populofas

em lagos vaftiííimos , como vos diíle hon-
rem. Tai foi o principio que teve o lago_j

que hoje fe vè na Calábria no lugar onde
algum dia eítava a Cidade de Santa Eufe-
mia , cujo nome ainda fe conferva no golfo

do mar que lhe fica vizinho : fundio-fe efta

Cidade no anno de 16^8;, e faz huma larga

narração do íucceíTo o Padre Kirker , como
teílemunha de vifta. Semelhante foi a ori-

gem de alguns lagos
,

que hoje fe vem na

Sicilia
,
que nafcèrão de novo com hum gran-

de terremoto, que houve em 169^ nos mef-
mos lugares , onde eftaváo muitas Cidades

,

\''illas 5 e Aldeias
,
que então fe fubvertèrão

,

principalmente em Catania , onde fe formou
hum lago

,
que tem perto de huma légua

das noíTas em circuito. O melmo lemos que
fuccedco no fim do feculo paílado na Ro-
mania , em Nápoles , e nos confins de Ef-

cocia, e Inglaterra: e fe formos difcorrendo

por
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por todo o mundo ', acharemos lugares iri-

numeraveis , onde fe tem vifto femelhantes

transformações. Em 1660 na Província de

Cefier fe converteo hum g'*ande terreno em
hum lago de agua iaigada. Na China no

anno de 1556 fe iubmergio huma Provincia

inteira, e em feu lugar ficarão alguns lagos,

Cjue ainda hoje exiftem. O grande lago de

Tenfwg teve lemelhante principio ; como
também o lago chamado Chin na Provincia

de yunnam
,

que tem fete , ou oito léguas

em circuito. Quando efle lago appareceo de

nove 5 fuccedeo huma couía bem rara ; por-

que perecendo infinita gente na fubversáo

de terras mui povoadas , em cujo lugar fi-

cou o lago , í6 hum menino fe Hilvou ; e

foi achado no feu bercrtiho , nadando fobre

a agua.

Eug. Foi felicidade fem dúvida milagrofa.

Deos devia de o ter deftinado para alguma

grande obra de feu ferviço ; mas nào perca-

mos o fio ao difcurfo que levávamos.

Thcod. Se quizelTc fazer narração cxa<íla de

rodos os lugares , onde tem havido feme-

lhantes fuccelfos , fer-vos-hia molefto ; além

de que , ilTo pertence propriamente aos Hif-

toriadores : para dar luz á Filofofia Natural

,

baftáo eil:cs iuccelTos ,
que tenho referido.

Silv. Eítas noticias fim são mui curiofas ; mas
fe hei de dizer a verdade , não pertencem

á Filofofia.

Theod. Sim pertencem ; porque além de que

,

á Filofofia pertence o conhecimento das cou-

fas
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fas naturaes ; fervem aftas noticias da Hifto-

ria para fe explicarem muitos eíFeitos natu-

raes ,
que íem ellas náo poderiâo os Fiiofo-

fos explicar facilmente. Sem efta occulta

communicaçáo das acuas por baixo da terra
,

náo fe pôde facilmente explicar a origem da

maior parte das fontes ; por quanto algumas
ha , como diremos em feu lugar

,
que tem

a fua origem nas aguas da chuva , ou nas

neves derretidas. Eu náo fei como fe polia

explicar o modo , com que miuitas fontes re-

bentão nos cumes de montes altiihmos , fe-

náo recorrendo ás communicaçóes occultas ,

que ha para as aguas debaixo da terra. A
fonte de Hipocrene , táo decantada pelos

Poetas, tem o feu principio em hum gran-

de lago
5

que ha no cume do monte Heli-

con , hum dos mais altos de toda a Europa

( I ) . As aguas defte lago defpenhando-fe

pelo monte abaixo , fazem huma bellijíima

cafcata. Nas faldas defte monte ha hum valle

amenillimo , onde fingíráo os Poetas
, que

era a habitação das Muitas
, e com algum

fundamento
, porque todo efte valle he ame-

nillimo , tanto pela fua verdura , como pelas

innumeraveis arvores odoríferas
,

que o po-

voáo : todo o terreno fevê alcatifado deflo-

res mui viftofas ,
principalmente narcifos de

eftranha grandeza ; aqui , fegundo o que me
parece , teve origem a fabula de Narcifo ,

porqiTe toda a borda defte rio
,

que fe def-

penha , como dilTe , defte monte , eftá orna-

da

( I ) Wheler Voyage de Ia Giecc.
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<Ia de narcifos, que como sáo mui grandes,

e com as haíleas compridas , inclináo as ca-

beças fobre o rio 5 e parece que fe eíláo na-

morando da fua belleza , vendo-a nas aguas.

Silv. Náo duvido que ahi tiveííe principio

eíTa fabula
;

por quanto tenho para mim

,

que todas as Antiguidades tiverão algum

tal 5 ou qual principio verdadeiro.

Bug. Huma verdade , cahindo em mãos de

Poetas , de tal forte fica transformada, que

degenera inteiramente em fabula , e quimera.

Theod. Sem fahirmos defte valle das Mufas

,

fe attendemos ao que diz o curiofo W heler

,

que andou viajando por eftas partes , acha-

remos o fundamento da fabula do cavallo

Pégazo
j

por quanto ha junto defte monte
Helicon hum fitio tal

,
que apenas fe pode

caminhar por elle a cavallo , fem rebentar

huma nova Hipocrene
,

por caufa da muita

abundância de agua
, que ha por todo aqucl-

ie fitio j e talvez que íuccedeite ifto a algum
Poeta indo a cavallo , o que deo occafiào á

fabula.

Eug. Para iíTo fempre he neceíTario que haja

muita abundância de agua , e que eífeja em
mui pouca diílancia da fuperficie da terra

;

mas a verdade he
,
que náo tem o cafo nada

de impoUivel.

Theod. Alas deixando os Poetas , e fallando

nos Filofofos , facilmente podem ellcs expli-

. car 5 fuppofto o que fica dito , como no meio

. do mar podem haver muitas fontes de agua

íloce 5 aíTim como na terra algumas de agua

íalgada. Eug,



Tarde duodécima, 189

Eug. Huma fonte de agua falgada vi eu
,

quando eftive na Ilha da Cuba , a qual rç-

benta do pé de huma montanha , e he táo

copiofa 5 que forma hum grande rio
, que

hc falgado , ainda. que nelle entrem alguns

regatos de agua doce , c fe confer\'a aííim

falgado , até que entra no mar. Suppofto o
que tendes dito , náo me admira

;
por quan-

to como difta fó finco ou fcis léguas do cé-

lebre lago
,
que ahi ha

,
que he também de

agua falgada
,
pode fer que as aguas deite

lago por baixo da montanha tenháo fahida,

e formem efte rio
,
que digo. Porem fontes

de agua doce no meio àQ mar , confeíío que
ainda não encontrei.

Theod. Pois sáo mui frequentes. Primeira-

mente no grande mar Cafpio , de que já

falíamos , em diftancia da praia como duas

léguas 5 ha huma fonte de agua doce
, que

rebenta do fundo do mar com tanta força

,

que aparta para as ilhargas a agua falgada ;

de tal forte
,
que muitas vezes os Marinhei-

ros não fazem em terra aguada , e vão fa-

zella no mefm.o mar nefte fitio que digo

,

onde he a agua doce , c melhor
,

que a de

alguns rios de agua doce
,

que defembocáo
nefte mar ; ao meímo tempo que nos outros

fitios he a agua defte mar falgada.

Eug. Póde-fe dizer
^ que he a mefma agua

,

que vem dos rios
,

que ainda fe coníerva

doce até efia diftanci?..

Theod. Nâo fatisfaz eíTa refpofta
;
pornue en-

tão melhor havia de fer agua tomada no
mef-
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mcrmo rio 5 anres de entrar no mar, do que
depois de eftar mifturada com a agua do
mar por efpaço de duas léguas ; e náo havia

entáo motivo para irem fazer provimento de

agua par^. as embarcações lá nefle fitio que

dilTe. Além de que , noutras muitas partes

fe vem eftas fontes de agua doce rebentar

do fundo do mar , no meio da agua faigada.

Perto da Ilha da Cuba , de que tendes já

fallado 5 no meio do mar rebenta huma fon-

te de agua doce , entre huns pequenos ro-

chedos , e he tal o Ímpeto , com que reben-

ta
,
que fobre-fahe c"s aguas do mar , fem fe

mifturar com ellas. Eu náo a vi , li eítas no-

ticias em Authores fidedignos ( i )

.

Eug. Náo duvido ;
porque ainda que eftive

neíías partes , náo me demorei tempo baílan-

te para averiguar tudo o que lá havia.

Silv. Por iíTo que dizeis , me lembra agora o
que refere D. Manoel Mendes Henriques

,

Agente do Rei de Portugal, em Bcndírcon-

go yi^ . Na Ilha de Onniis
,

que fica dahi

perto , náo ha agua alguma doce ; e para be-

berem os moradores defta Ilha , a váo buf-

car ao fundo do m:.r em hum fitio pouco
dift-r.nte da praia. Ha ahi huns olhos de agua

doce ; mas como eíla logo íe màílura com a

faigada
,

que fica por fima , usáo de huma
galante induftria : tomáo huns odres vaíios

,

mergulha-fe hum homem debaixo da agua,

e

( I ) Mr. Colonne Hiílolr. de TUniverf. tom. 2*

pag. 9a.

(2) Viagem do Levante tom. 2. pag. jí8.

J
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e applicâ ao olho da agua doce a boca do
odre 5

que com caurela tinha levado fechada :

a agua doce
,
que rebenta do fundo do mar

,

encne o odre brevillimamentc , e aííim cheio

o trazem para fora. Ifto fazem fácilimamen-
te ; tanto aííim

,
que efte Cavalheiro Portu-

guez teve a curiofidade de ir também encher

feu odre em huma occaíiáo.

Bug. O certo he
,

que a necellidade hc mui
induftriofa.

Tbeod. Nz viagem , que fez o curiofo Whe-
ler á Grécia , ii eu huma coufa femelhante

,

c náo fei fe mais admirável. Perto de Sciit-

túri no meio do mar ha hum rochedo pe-

queno ,
que náo tem trinta braças em circui-

to ; eftá todo rodeado de agua íalgada , e

defte rochedo rebenta huma fonte de agua
doce. O mefmo fe acha na Efcocia ; no íi-

tio , onde o rio de Frit defcmboca no mar

,

ha hum grande rochedo totalmente dividido

da terra pela agua do mar , e defte rochedo

fahe huma copiofa fonte de agua doce. Na
Província de Londan ha a famofa Ilha de
Bãs

,
que náo he mais que hum grande ro-

chedo , que fobre-fahe ás aguas do mar : no
mais alto do rochedo rebenta huma fonte de
agua doce , que ferve para beberem os foi-

dados
,

que ahi eiiáo fervindo de guarnição

a hum caftello
,
que formarão ( i ) ; e deftas

noticias fe acháo innumeraveis pelos livros.

Donde tiro por conclusão infallivel
,
que até

por

( I ) Mr. Colonne Hllloir. de rL'^nlverf. tom. 2.

pag. 9J.
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por baixo do fundo do mar ha aquedutos ,~

e caminhos
,
por onde a agua paíTa de huns

fitios para outros. E quando menos advertía-

mos 5 fomos chegados a cafa.

Silv. Eu o eilimo ,
porque já o frio da noi-

- te
5
que fe vem chegando , faz defacommo-

dado o paíTeio do rio. Eu vou faltando em
terra

,
porque abomino ceremonias.

Eug. Entre amigos são efcuiadas.

Theod. Já vejo que vós , Silvio , fe eftiveíTcis

na Alemanha, náo havicis de goftar de paf-

fear pelos rios gellados. Pois fabei que he

divertimento até para as Senhoras. Vamos
para cafa até chegar a noite

,
que sáo as ho-

ras 5 em que vós , Silvio , vos coílumais re-

colher.

Silv, Vamos.

§• V.

Do Gello.

Eiig. rr\ Ao grande he o frio por eíías par-

JL tes
,
que fe gelláo os rios !

Theod. Os rios fe gelláo , e grande parte do
mar : nas regiões do Norte fuccede o mef-

mo. E já que a converfaçáo cahio no gello

,

que he agua confolidada , antes que acabe-

mos a conferencia , vos direi alguma coufa

fobre o gello , além do que vos diíTe quan-

do tratei do frio.

Eug. ]á vós hoje tocaíles nhuma queíláo ,

que
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que dizíeis havia entre os Modernos , fe a

âi^ua le gellava meramente por falta do ca*

lor, ou por outra caula que íbbrcvinha.

Tki^od. O infigne MuiTchembroeck ( i ) mais

que nenhum outro fe eançou em averiguar

- os fenómenos do gello , e para mim a fua

fen tença he muito mais bem fundada na ex-

periência. Diz eile
,
que o gello nâo fe fór^

ma precifamente por falta de calor , como
julgào outros muitos. Primeiramente

,
por-

que ás vezes perfevera a agua gellada , ainda

lubindo o Termómetro a altura de 40 gráos ,

pofto que ordinariamente , como já diííe j fe

derrete o gello aos x
^

gráos ; e ás vezes ain-

da no meio dia poíta a agua á fombra para

o Oriente , moítrando o Termómetro ^8
gráos ,

gellava. Além de MuiTchembroeck,
que teftiíica ifto na Hollanda , Woifio na
Alemanha , Mr. de Rcaumur cm Paris , e

Ciriilo em Nápoles teftificáo
, que acontecô

o mefmo , e corrobora-fe ifto
,
porque ás ve*

zes obfervou o Muílchembroeck o Termo-»

metro abaixo dos t^z gráos , e náo fe con-

geliava a agua. Ora fe a falta de calor foílb

a total cauía do gello , he fem dúvida qu©
náo podia eftar a agua gellada em :58 gráos,

e fluida aos 7,:^. Além de que nós vemos,
que em Hefpanha em 1736 gellava rigoro-

íamentc , e náo gellava no mefmo tempo na
Hollanda muito mais vizinha ao Norte j gel-

lava em Veneza , na Itália , na Hefpanhsi

Tom. III. N , em

( I ) EiTai de Phyfique tom. i, pig, ^45, T^aí^
min. fxpenm. part. 1, pag. lí}.
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cm
17J7 , e no mefmo tempo não eellava

na Hollanda , e em alguns lugares da Ale-

manha \ que por mais diífcintcs da linha sáo

terras muiro mais frias. Logo náo procede

efte effeito fó de falta de calor
j porque a fer

aííim
, quanto mais vizinha folKe huma re-

gião ao Norte, mais gello havia de ter.

Eug. ElTe argumento he mui forte.

Theod, Eu náo fei que refpofta fe lhe poiTa

dar, fenáo dizendo
,
que psra haver gello fe

requer alguma coufa mais
, que conlolide a

agua ; e como em humas regiões mais do
que em outras pode haver maior abundância

delias partículas
,

por ilTo ha eftas irregula-

ridades nos fitios , onde fe gella a agua. Sí-

tios ha , em que a agua de veráo íe gella

,

e de inverno fica fluida. Xa Helvécia ( i
)

no Bifpado Bafileenfe ha hum rio
,

que de
invemo he fluido , de veráo fe con gella.

Borrichio faz mençáo de hum lago ( 2 ) nat

faldas do monte \'e2ulo
, que em Julho fe

gella j e outros femelhantes cita o MulTchem-
broeck : ora eu não fei como fe polía expli-

car efte eiicito , feguindo a opiniáo
,
que

ro gello íó concorre a falta de calor.

E como explicais vós eíTe eiFeito tá»

raror

Theod. Quem diíTer
, que para o gello con-

corre alguma outra coufa
, pode dizer que

nclTes fitios ha abundância de partículas pró-

prias

{
i ) Scheuchferui na Hidrof^raf. HeNet. p»g#

'IJ5. Ger. Mercator ro Atlant. Min. pag. 2jS.

(2} A^« Hafnicnf. p. i, obrcir. 64*
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prias para a congellaçáo , e que com o ca-*

ior fe evaporáo em sranfle abundância , dtí

forte que íica o ar cheio dellaí ; e por ifib

le gelláo os rios com o ar ailim cheio de

parciculas opporamas para o eíFeito. De mais

:

que he coula bem labida
,

que a agua do
geilo derretido não he boa para o caie , nem
xá 5 nem outras coifas femeihantes ; íinal de

que quando fc gellou , náo houve fomente

a mudança de perder calor
, porque efte fe

reiupera quando fe derrete , fenáo que hou-

ve m<is alguma alteração , nafcida de partí-

culas , que entrarão de tora. Além de que,
a náo darmos mais differença entre o geilo

€ a agua do que o calor , cufta a explicai

eíle eíFeito que direi. Pofto o gello com 32
gráos de calor, fe lhe lançarmos efpirito de
nitro , augmenta-fe o frio de maneira

, que
defce o Termómetro ao fim da graduação ;

fe tomarmos depois dilTo outra porção de
agua fluida 5 cujo calor feja de 3^ gráos, e
ifie lançarmos efpirito de nitro , crefcc o ca-

lor de modo , que fóbe o Termómetro ate

41 gráos. Vai agora o arsumento : entre o
gello , e eítoutra agua fluiía na fentcnça con-

traria fó ha de diSerença hum giáo de ca-

lor ; ora táo pequena differença náo pode
fazer efFeitos táo contrários , como são def-

cer o Termómetro abaixo da graduação , e
fubir a 41 gráos: lo^o no gello ha-alguma
coufa de mais alem deíTa diminuição cíe ca-

lor ; e pode ler que eiTas partículas de novo

,

que Buem folida a agua^ façâQ isí alieraçáOF

N Í4 »>H>



1^6 Recreação Filofofica

com. o efpirito de nitro , que emvès dcaus;-

mentar o calor, fc augmentc o frio do mo-
do que dilTe.

Silv. Todos elTes argumentos me parecem for-

tes.

Thcod. Ainda eu vos não diííe
,

que quando
a agua fe gella , vifivelmente íc obferváo

huns fios 5 que das ilhargas do vafo fe vão
cílcndendo para o meio , os quaes fe vão de
tal force multiplicando , c emnaraçando

,
que

cm fim fazem folida toda a agua ; e ifto mui
claramente perfuade a entrada de particulas

cflranhas , que venliáo de fora. Mas huma
experiência

,
que me parece já vos referi

,

faz grande força. Hum vafo de agua enter-

rado noutro maior cheio de ne\'e e fal com-
mum 5 muito mais deprclTa fe gella

, pondo
tudo ifto fobre o lume

, que deixando-o ao

ar , e revolvendo o vafo de agua dentro da

miftura , como fazemos nas forveteiras.. Sup-

pofto ifto ,
quem dilTer que o gello he fo-

mente a agua com menos fogo" , ou calor,

ha de dizer, que o eftar toda aquella miftu-

ra ao lume , he caufa de haver no vafo da

agua menos fogo ; e por iflb fobre o lume
fe gella mais deprélTa.

Eug. Só podem dizer
, que o fogo faz que

fe diíToiva mais deprélTa o fal , c neve para

, penetrar o vafo de agua , e botar fora as

;.. particulas de togo que lá eftavào.

Theod. Eftá bem : logo havemos de confeí^

far , que ha particulas de fora, que cntrzo

para dentro da agua, c botão fora as de fo*

J
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go 5 e que são caufa da fua congellação. E
tendo tudo ifto aíTim , admiro-me muito que

o Abbade NoUet ache efta opinião deftitui-

da de authoridade , e verifemeihança ; a ve-

rifemelhança já vós a tendes vifto nas ra-

zões
5
que alleguei ; e a authoridade náo he

para delprezar
,

porque além de MufTchem-
broeck a feguem Gaiato , Daniel Barcholi

,

Cabeo , De-chales , Ram.izzini , Foncenaille ,

Toumefort, Billerès , Cheyn , Stair, Nee-
wentirio , Xcichmeyero , Dela-Hire , c ou-

tros.

Eug, Mas qne partículas dizeis vós que são

eíTas
5

que entrando de fora , sáo caufa da

gellaçáo ?

Theod. Nifto agora nao ha para mim táo

grande força de probabilidade , como nem
no modo , com que fe faz eíla gellaçáo ^

mas eftes Authores querem , e com boa xa-

zão
,
que eftas partículas fejáo falinas , e ni-

tro fas 5 como eu vos difle já fallando do frio ;

c além do que entáo diile , vos referirei os
fundamentos , que o perfuadem. Primeira^

mente toda a cafta de fal mifturado com a

neve facilita muito as gellaçóes artificiaes i

logo he final que as partículas falinas con-
duzem muito para efta fixação. Além dilTo

o efpirito de nitro derramado fobre o gello

,

faz hum frio grandilíimo como diffe , e na
parte feptentrional da Arménia , e da Perfia

o chão eftá ordinariamente cheio de fal , e

falitre 5 como teftifica o Tournefort; e daqui

procede , que ainda no verão de noite fe
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gcUa a agua com o frio. Ora cfte paiz eftá

pouco mais ou menos na m^eíma latitude da

Hefpanha ^ c attcndendo aos. raios do Sol,

tanto calor ha de haver de verão lá como
cá ,

porém com o cilor do Sol CTapora-fc o

falitre ^ fal , 8cc. , c de noite tornando a ca-

hir eílas partículas , e agitadas com o vento
,

podem gellar as aguas. O Padre Jefuita Fer-

vieji na Tartaria Chineni^e teftifica
,

que no

mez de Julho e Agofto ( em que aíiim lá

como cá hc a maior força do verío ) coftu-

rna haver hum frio inteníilíimo
,

porque os

montes vizinhos abundáo de falitre. Em fim

já vos diííe 5
que em algumas covas ha neve

perpetua
,

porque a terra fupcrior deífas ca-

vernas abunda de falitre.

Silv. Náo fc pode negar que ilTo dá dgiim

fundamento para fe crer
,

que os faes con-

duzem muito para a congellaçáo ; mas eu

fempre ouvi dizer
,

que a agua falgada cuf-

irtva mais a con gellar que a agua doce , e

parece que , fendo verdadeira a volTa opi-

nião 5 devia fucceder pelo contrario.

Theod. Aííím he que iodos os faes lançados

dentro da agua, retardão a fua congellaçáo ;

porém iíTo nào embaraça a noíTa fen tença

:

porque nos faes nem todas as partículas sáo

cl'huma cafta j haverá partículas , cine ajudem

2 congellaçáo, e outras, que a difficultem :

guando fe difíolvem 5 onças de fal amonía-

co em huma libra de agua , embaraça-fe a

fna congellaçáo ; mas facilita-fe a congella-

çáo da agua
,

que dentro em hum vaio de

vi-
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vidro Te enterra nefta miíbra ; final eviden-

te 5
que ró as partículas do fai diíToluto

, que
penetráo o vidro ou vaio

,
que íe mergulha

,

he que sáo capazes de congellar ; porem que
além deíías ha outras , que nao penetráo eile

vafo , e ficáo de fora na agua que o rodeia

,

e elTas embaraçarão a congellaçáo : ifto nada

tem de impoiíivel , nem difficultofo , e a

experiência ne confiante
, que fempre o fal

ajuda a congellaçáo da agua
, que dentro de

algum vafo fe enterra dentro delle.

Silv, Eftá bem ; mas de inverno parece qu5
temos no ar tantas partículas de facs e nitra

como de veráo ; e ló de invcmo fe coftuma
no nolTo paiz gellar a agua.

Theod, Trcs rclpoftas tem cíTa difficuldade

:

primeira, que de veráo com o calor fe cva-

poráo , c levaniáo muito as partículas aptas

para a congellaçáo , e náo ficáo no ar infe-

rior , que toca na fuperficie da agua ; e no
inverno náo fe rarefazem tanto , e fe efpa-

Iháo Dor efte ar inferior. Além diílo outra

refpofta ha ; porque de verão o calor da agua
embaraça a congellaçáo

, pois todo o movi-
mento a retarda , como fe vê nos rios rápi-

dos
,
que fe náo gelláo táo facilmente como

os lagos ; c todo o calor he , ou traz com-
figo movimento das partes mínimas. Em fim

os ventos ,
que relnáo em diverfas eftações

do anno , e pafsáo ora por ferras cheias de
neve , ora por terras abrazadas do Sol , ora

por mar, fazem que humas vezes o ar cíle-

ja cheio de partículas de fogo > como fucce-

de
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de ao foáo ; outras vezes cheio de panicu^
las de faes , e falitre ^ outras ^ de outras di-

verfas.

lEug. Eu creio que fe pode averiguar ao cer-

to fe quando o fal , ou falitre íc põe á roda

do vafo
5
que contém a agua para fe gellar

,

cntrâo as particulas para dentro a e. nfar a

gellaçáo ; defte modo : pezemios exaclamcn-
le a agua antes de gellada ; e fe depois lhe

acharmos augmento no pezo , he fin.J infal-

livcl que alguma matéria de fora fez a con-

gellaçáo.

yhsod. A experiência moftra
,

que qualquer

porção de agua depois de congellada náo
fica fenfivclmente mais pezada do que antes i

porém daqui não fe infere que náo entrou

dentro delia matéria de novo
,

porque as

mais delicadas balanças sáo mui grofleiras

Í)ara conhecer o pezo deftas particulas. Nós
abemos que o enxofre fe reiblve em difte-

rentes matérias fluidas , c huma folida , c

efta comparada com as outras he como i a

II 8. Logo fe huma tão pequena pane de

matéria pode fazer folida huma tão grande

porção de matérias fluidas
,
para de tudo rc-

iultar enxofre folido
,
que muito he que fe-

- jâ abfolutamente infenfivel o pezo das parti-

culas folidas , c nitrofas
,

que fazem lolida

a agua ? Principalmente
, porque fe tomar-

- iTíos para a experiência huma pequena por-

ção de gcllo 5 he mais infenfivel ; fe tomar-

mos huma porção grande , ficão as balanças

piui gravadas, c mui ronceuas. Aiem difto^

ou-

I
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outra razão me occorre ; e vem a fer : por-

<juc a a^ua quando fe gella , crefce no vo-

lume j de Torce que o volume da rgua flui«

da , comparado com o volume deíTa mefma
agua gellada, he como 8 a c^ : logo , con-

forme ao que fica diro (1)5 perde mais

pezo por conta do ar, em que eiH mergu-
lhada.

Eug. líTo 5
que agora me dizeis , me caufa

sdmiraçáo : quafi todos os corpos
,
quando

Ic fazem folidos , fe condensáo , e tomáo
menos campo ; logo a agua congeliando-fe

,

parece que devia ter menor volume.

Theod. Aílim parece que devia fer
;
porem a

experiência nos moftra o contrario. Os Aca-

démicos Florentinos , e todos os mais depois-

delies j tem provado ifto com innumeraveis

experiências : encherão garrafas de metaes

com agua ; c pondo-as a esfriar ao ar da noi-

te , tanto que fe gellava a agua de dentro
,

rebentaváo com força horrenda : tomarão hu-

ma esfera de latão ouça , de huma poUegada

de diâmetro , e muito groíía ; encherão-na

bem de agua j c tanto que fe congellou , re-

bentou a esfera : tiverão a curiofidade de ave-

riguar 5
que pezo era presifo para fazer hu-

ma força capaz de rebentar a e>fera , e acha-

rão que eráo precifos 27.720 arrates : tanta

he a força da dilatação em huma pollegada

de gello

!

^ilv. Eu tinha ouvido dizer que effes eíFei-

tos procedião do horror do vácuo ;
porque

con-

( I } Tom. I. Tarde IV. í. X.
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condenfando-fe a agua dentro
,

para não fi-

car algum efpaço vafio , o ar de fora
, que-

rendo impedir efb como ferida da natureza

,

rebentava os vafos para entrar para dentro

:

com que eíías experiências nâo prováo que

a agua eongellando-fe íe dilata.

Theod. Tem-ie conhecido fer penfamento vio

eíTa voíTa refpofta ;
porque primeiramente as

garrafas de prata quando rebentão , ficáo os

beiços da rotura voltados para fora , e náo

de fora para dentro. Demais, que eftc mef-

mo gello lançado fobre a agua , nada nella

;

o que náo faria , fe náo foffe mais leve ef-

pecihcamente , c náo fe tiveííc dilatado no

volume.

Eug. ElTc argumento he infallivel , fuppoílo

o que fica dito dos liquidos.

Silv. Mas a que principio attribuis vós eTa

dilatação da agua quando fe gella ?

Theod. Defcubrir eíTa caufa he mui diHiculto-

fo ; cu o confelTo : direi porém o que tenho

achado nos melhores Authores. A commua
opiniáo diz ,

que o ar que eílá dentro da

agua 5 he a caufa da dilatação do gello ; cx-

plica-fe ifto defte modo : He certo que a

agua tem muito ar dentro em fi , c as fuás

partículas lá fe acommodáo em grande parte

nos poros da agua ; porém quando eftes po-

ros fe fizerem menores
, já náo poderáo

acommodar dentro em fi as partículas do ar

;

e alTim forçofamente as háo de cxpellir , e

fazer que bufquem novo lugar ; e daqui pro-

cede , que quando fe gella a agua , fe váo

for-
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formando Kumas bolhas de ar; final de que
fe ajuatáo ncTes lufares as partículas de ar,

que eftaváo efpalhaãas por toda a mais agua.

Ora Tuppofto ifto , ha de crefcer o volume
da agua que fe gcíla

;
porque o ar

,
que fe

acommodava nos poros da agua , como eftes

fe fizeráo menores com a gellaçáo
, proce-

dida das particulas eítranhas
, que apercáráo

as parciculas de agua humas com as outras,

já agon toma lugar próprio para fi , e for-

ma as bolhas , ficando o volume do gello

maior que dantes.

Eug. Eíla explicação parece-me bem •, que di^

zeis vós ?

Thcod. Náo vou contra ella
; porém o Muf-

fchembroeck quer , e com razáo
, que nío

feja o ar toda a caufa defta dilatação. Para
prova diíTo

,
purificou com exacçáo incrível

a agua de todo o ar , e delia formou gello

mais pezado
,
que o ordinário

, porem ainda

mais leve que a agua , de tal forte
,
que ain-

da nadava na agua ( i ) . Efte gello era feni

bolhas de ar
i e não obílante

,
quando fe gel-

lava efta agua fechada em vafos de vidro

,

os fazia eftalar em muitos pedaços.

Silv, Se a experiência he aííim , bem prova
que não he o ar toda a caufa da dilatação

do gello.

Eug. Mas fempre prova
, que tem parte neíTe

efFeito
; pois dilTe Theodofio

, que não fica-

va o geUo tão leve como coííuma fer o cr-

di-

(
I ) Tentamlna experim, Acadcm, d€l Gim. part.
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dinarlo. Mas dizei vós , Theodoílo , e dais

a experiência por certa ?

Theod. Mr. Homberg diz
,

que fez o gello

de agua purgada de ar , o qual fahíra mais
pezado que a agua : o Abbade NoUet diz

,

que tentara fazer eíTa experiência
; porém

que nunca pudera confeguir purificar de tal

íortc a agua
,

que náQ licaíle o eello com
algumas bolhas de ar : levados diíío , alguns

náo derào credito á experiência de Muflchem-
broeck ; porém quem o ler a elle , c vir a

miudeza , com que elie purificou a agua , c

de todas as mais circunftancias , náo ha de
ter o mínimo efcrupulo em preferir a fua

authoridade á de Homberg , de cuja exrcçío

nos náo confta.

Silv. Suppofto iíío , a que caufa attribuis vós

a dilatação violenta do gello, quando a agua

náo tem ar nenhum j ou pelo menos quafi

nenhum ?

Tbeod. O MuíTchembroeck diz (i), que ifto

procede de certa eifervefcencia
,
que com as

partículas de agua fazem as partículas eftra-

nhãs , a quem elle attribue a congellaçáo :

nós vemos quão frequentes fejão eites eíFei-

tos de dilatar os líquidos , e rebentar os va-

fos
5

que os contém , com eíFcrvefcencías

:

ora MuíTchembroeck prova efta eifervefcen-

cia
,
porque o gello fempre eftá nhuma con-

tínua mudança interior , final infallivel de

movimento intimo , o qual náo pôde natu-

ral-

( I ) Tentam, ex/ier, Acadcm, dei Gim. part. i.
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ralmente proceder fenáo de eífervefcencia

,

que haja nelle : obfervou ,
que do gello fem-

pre fahia hum fumo , e que as bolhas
,
que

ie vem no gello , fempre váo crcfcendo

,

ainda quando o tempo eltá táo frio ,
que a

agua fc gclla de novo : logo he certo
y
que

as partes do gello eftáo cm movimento , fem

fer por cauta do calor que o derreta. De-
mais , a mefma congellaçáo ás vezes fe for-

ma de modo
,

que bem perfuade a efFervef-

cencia : fuccede ás vezes que garrafas de vi-

dro com agua , mettidas em mifturas capazes

de congellar , fe tiraváo para fora ainda com
a agua fluida, cpaííado breve efpaço fecon-

gellava : daqui fc infere
, que no tempo , cm

que as garrafas cftiveráo enterradas, recebe*

ráo baftantes partículas para a congellaçáo

;

mas que era prccifo tempo para fe fazer a

cfFervefcencia , e efta fc fez depois das gar-

rafas tiradas para fora , c por iílo então gel-

lou a agua. Muitos náo háo de querer ad-

mittir eífe diicurfo de MulTchembroeck , nem
eu o dou por evidente

; porém parece-me

que, fallanclo fem paixão, tem muito gran-

de probabilidade , e he merecedor de efti-

maçáo ; do que ió pode julgar quem o vir

nas faas obras \ ou leja nos Commentarios
ás experiências dos Florentinos , ou no feu

Enfaio de Fyíica
;
por quanto creio

,
que ne-

nhum Filofofo ate aqui trabalhou como elle

no que pertence ao gello.

Silv. As experiências
,

que tendes referido,

bem mofkrão hum efpirito incanfavelmente

defejcfo da verdade, Theod,
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Theod. Com que , temos concluído o que per--

tcnce á a^ua nos dous cílados de fluida , e

de folida : agora o que ha que faber da agua

no eílado de vapor , em outro lugar o di-

rei
5
quando failar das nuvens , e dos ventos.

Tendes vós , Eugénio , alguma coula que
perguntar acerca deíla matéria?

Eug. Nenhuma fe me offercce agora á me-
moria.

Silv. Pois então fe^ue-fe a minha Medicina

,

que me he mais miportante a mim.
Theod. E também a nós

, pois nas voííl^s máos
cítá parte da noíTa vida.

Silv. Outros dizem, que nas mãos do Medi-
co mais eftá a morte ; por iíTo temem muito
o cahir nas no (Tas máos ; mas o certo he

,

que a vida e a morte eftá nas máos de Deos.

Ficai-vos embora até á manha.

Eug. O favor
,

que nos tendes feito nhuns
dias

5
quafi que nos dá direito para os ou-

tros. Adeos.

TAR-
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TARDE XIII.

Do Elemento do Ar.

§1.
Declara-fe qual Jeja a natureza do Ar -^ t e}h

pltcão-fe as fuás propriedades,

Eugen. f "y OJE , Theodofío , não eftá 9
I I tempo capaz para p^iíTeio : for-
"^ •'*' çofamentc ha de íer em cafa a

noíía recreação.

Theod. Ainda que o tempo permittiíTe o paf-

leio 5 a matéria que havemos de tratar nos
obrigaria a ficar em cafa^ por quanto temos
Que fazer muitas experiências , e mui curio-

ías : eis-aqui vou preparando os inftrumentos

precifos para ellas , em quanto náo vem o
noffo amigo.

£ug, Náo acabo de me admirar, vendo a mul-
tiplicidade de coufas

,
que aqui tendes. Vejo

aqui ovos , agua de fabáo , peras engilhadas y

e efpingardas de hum feitio extraordinário,

balanças, frafquinhos , e mais frafquinhos,

azougue , bexigas , e outras muitas coufas.

Já vejo que temos tarde mui divertida.

Silv, Para vós até aqui todas o tem fido.

jEug» Sejais bem chegado : eftavamos entreti-

aos com eftes inílrumentos , nenhum de nós

vos
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vos fentio ; e a fallar a verdade , não vos
erperàvamos táo cedo.

Theod. Eu eftimo tjue venhais a eftas horas,

porque parece-me que ha de durar muiro
tempo a conferencia.

Silv. \'ifto ilTo 5 não percamos" tempo : va-

mo-nos íèntando. Saibamos primeiramente
qual ha de fer a matéria da converíaçáo.

Theod. A que fe fegue naturalmente he o
elemento do ar : mas deixai-me fcparar e.ftcs

vidros
, que nio háo de lervir : eu vos fal-

lo já.

Eiig. Entretanto dizei-me vós, Silvão, o q^uô

dizem os Peripateticos acerca cío ar.

^ilv. Dizemos que o ar he hum eleniefito fiim-

mamente húmido , e mui*o qucrae ; raas efta

explicação já lei que vos náo ha de agradar.

Eug. E como ha de agradar , fe ou eu a náo
entendo , ou he maniteílamente falia ?" O ar

de fí parece-me que não he quente ; porque
de noite, quando falta o Sol, fica fria, fi-

nal de que o calor
,

que tinha de dia ,. não
era fcu : e além dilTo , náo fei' porque di-

zeis
,
que he fummamentc húmido ; a agua

creio cu, que he mais húmida do que o ar,

porque humedece mais os corpos : demais

,

de inverno concederei , que o ar feja húmi-
do ; mas de verão , ou quando faz Nordef-
te , náo fei que razão polfa haver

,
para que

fe diga que he húmido , e iflo não de qual-

quer forte , fenão cm íummo gráo. Perdoai-

me , Silvio , ter eu o atrevimento de vos

contradizer j mas iHo procede da minha igno-

ran-
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rancia ,

que em mim náo he culpável , e da
deiejo que tenho de faber

,
que também náo

he reprehenfivel : eu confetTo , que náo en-

tendo eftas doutruias.

^ilv. Pois fabei ,
que peíToas mui intelligen-

tes as percebem ; e íe as quereis entender
^

haveis de eíhidar eftas matérias de propoíito

pelos noíTos livros , e nas nofias aulas
; que

ilto de enfinar Filoíbíia meramente em boa
converfaçáo , e com quatro experiências cu-

riofas 5 he para o génio , e paciência de
Theodufio ;

perguntai-lhe vós , o que dizem
do a»* os Modernos , e entendereis perieita-

mente a íua refpofta , de que haveis goftar

mais ; porque as doutrinas dos Modernos
náo sáo fundadas em tantas fubtiiezas como
as nofias , nem são abftratas ; são mais vifi-

veis , por illb muitas peílbas as percebem
mais facilmente que as nolfas.

Thecd. Tendes muita razão , Silvio , tendes

muita razáo : vamos nós , Eugénio , a ver

o que dizem os Modernos do ar. O ar bem
fabemos todos

, que he hum corpo fluido

:

a gente rude náo fe perfuade, que o ar feja

hum corpo ; mas he porque a idéa
, que

tem de corpo , náo he a verdadeira ; cuidáo

que ío he corpo huma coufa , que fe apalpa

com as mãos , aíllm conio a pedra , os me-*

taes , &c. i mas a verdadeira idcfa , que os

Filofofos ( ainda os Peripateticos ) fazem do
corpo 5 náo pede que íeja tal

^ que fe apalpe

com as máos ; tudo o que he matéria ^ e

confta de mateiia, he corpo. Além de que.

Tom. ÍIL Q rtós
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nos ainda com o taòlo f-=ntimos o ar, efpe-

cialmente quando faz vento
i

final evidentif-

fuTio de que he corpo.

Eug. NiíTo já eu náo renho aminima dúvida.

Theod. Também que feja co-po fluido , náo

admitte queftáo ;
por quanto vemcs que fa-

cilimamente fe divide , e movemos huma
mão por meio do ar, ainda com mais faci-

lidade do que por entre a agua ; e efta fácil

feparaçáo ne huma das propriedrdes do cor-

po fluido ;
porque eíte elíencialmente náo to-

ma figura própria , mas íe acommoda á figu-

ra dos corpos 5 a que fe encoíta , como ve-

mos que faz a agua. Agora o que tem mais

difficuldade , he o aííinar a natureza do ar.

Dos Modernos grande parte diz
, que o ar

he bum corpo fuido , que cotifta de partículas

mui ténues , às quats um figura ramofa y sao

mui flexíveis , e mui elajtíeas , e tem fraco

nexo entre fu

Sílv. Náo me direis , Theodofio , com que
óculos víráo os Modernos as particulas do
ar ? Elles

,
que declaráo a fua figura , flzxi-

bilidade, &c. , fupponho que as tem vifto

muitas vezes : foi com microfcopio , ou com.

óculo de ver ao longe ^

Thccd. Viráo-nas com os olhos do entendi-

mento iiluftrados dos olhos do corpo , que
tem obfervado muitas experiências. Eu direi

os fundamentos , que eiies tem para aííim o
julgar : vós vereis fe sáo baftantes. Primei-

ramente em quanto ao nexo fácil e fraco

,

que dizem ter as particulas do ar , hc claro

o
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o fundamento. Nós vemos, que o ar fe di-

vide facilmente por qualquer parte ; a divi-

são pede feparaçáo entre humas partes e ou-

tras 5
que tiveffem tal , ou qual união : logo

as particulas do ar cem huma tal união en-

tre íi
,
que facilimamente fe pode deil^.tar; c

ifto he que fe chama nexo fácil , ou fraco.

Silv. NilTo não duvido eu : o que eu tomara

faber , he
,

porque dizem que tem as partí-

culas do ar figura ramofa.

Thcod. Dizem ifto
, porque as particulas do

ar
,
pofto que mui fubtis , não pedem paflar

por muitas partes
,

por onde palTa a agua,

Huma bexiga cheia de agua , vemcs que a

deixa paiTar de algum modo ; porque fe a

puzerdes em ílma do bofete . paleado algum
tempo o achareis molhado ; e fe encherdes

de ar a meima fecxiga , tão cheia a achareis

hoje 5 como á manha. Quando tratei da agua
,

vos nioftrei que ella paíTãva por muitos po-

ros
,
por onde o ar não pode paífaf , c aflim

he precifo , <jue as particulas de ar tenhão

huma tal figura , que náo pofsão paíTar pe-

los poros da bexiga e outros
,

por onde
pafsáo as particulas de agua ; e para ifto he

proporcionada a figura ramofa , ou efpiral
;

ifto he 5 ou í maneira de ramos , ou de hum
arame em forma de rofca ; mas não he fó

efte o fundamento.

Silv. Nem eíle fó baftava.

Tbeod. O outro fundamento he
,

que as pai-

ticulas de ar tocáo humas nas outras , c hu-

mas fc opprimem is outras ^ eomo veremos

O ií da*
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daqui a pouco ;
por ourra parte deixão entre

íi grandilíímos poros , como provarei larga-

mente : logo he preciib que as partículas

náo tenháo^figura liza , e direita , de forte

,

que humas ajuftem com outras
;

porque en-

tão náo íicarião muitos poros entre humas
e outras. Eis-aqui porque elles dizem ,

que

as partículas do ar tem figura ramo ia ;
por-

que os ramos quando eftáo juntos , carregáo

nuns nos outros , e fempre deixáo muitos

váos entre íi
,

por caula da lua figura ; e

vendo nós que ifto meímo luccede ás partí-

culas do ar, algum fundamento ha paracon-

jechirar, que terão efta figura, ou outra fe-

melhante. Porem os Newtonianos querem,
que as particulas do ar tenháo repulsão mu-
tua 5 e tanto mais forte

, quanto mais juntas

eftáo ; e dcfte modo explicáo a força , com
que fc dilata. Eu por ora deixo eftes dous

fyftemas na fua probabilidade ; e fó reputo

como certo o que a experiência nos enfina.

\^^.mos explicando as propriedades do ar.

Huma d?.s propriedades
,

que conhecemos
no ar , he huma infigne raridade. Ser hum
corpo raro já eu dilTc em leu lugar

,
que

procedia de ter muitos poros entre as fuás

particulas ; allim v. g. como tem a efponja

,

e cortiça : e :.jlim devemos aflentar como
certo

5
que o ar tem quafi infinitos poros.

Eug. Eu eftou lembrado , cue vós fallando

da agua , diííeftes que também tinha muitos

poros i íupponho que o ar ha de ter muitos

mais.

Thíod.
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Theod, Sem comparação ,
porque he muito

mais leve. Sobre a proporção , que tem o
pezo do ar a reipeito do pezo da agr.a , ha

entre os Modernos grandiílima differença

,

como daqui a pouco vos referirei ; porem
leguindo liuma proporção media , venho a

concluir, que no ar poílo no leu eftado na-

tural 5 occr.pâo os poros hum eípaço deze-

feis mil vezes maior, do que o que occupão
as partes loiidas ; de forte

,
que (è Deos de

tal forte as diípuzeíTe
, que abfolutamente

náo licaiTe poro nenhum entre ellas , o ar

que agora occupa dezefeis mil palmos , fe

acommodaria nhum í6 palmo , fem humas
partículas fe compenetrarem com as outras.

Silv. Ora iílb , Theodofio , foi fonho de al-

gum Moderno ; eis-ahi porque não creio

nefías Filofofias , nem hei de crer eterna-

mente. Qtie dizeis , Eugénio :

Eug. Para eu me perfuadir , dizei-me vós

,

Theodofio , como ajuftais eftas contas.

Theod. Eu o digo. As experiências frequen-

tes
,
que fe tem feito , moftrão como a agua

he dezenove vezes mais leve
,

que o ouro ;

por conieguinte tanto péza hum palmo cu-

bico de ouro , como dezenove palmo» cúbi-

cos de agua.

Eug. Efperai : que entendeis vós por palmo
cubico de owoi

Theod. Entendo hum pedaço de ouro quadra-

do
,
que tenha hum palmo de comprimen-

to 5 outro de largura , outro de altura , á

nianeira de hum dado de jogar j iílo he que
quer
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quer dizer pahno cubico ;
porque cubo na

Geometria he huma figura como o dado de

jogar, cuja altura, largurr., e comprimento

são iguaes , e tem luperficies quadradas.

Eug. Bafta : já entendo. Continuai.

Theod. Se tanro péza hum palmo cubico de

ouro como dezenove palmos cúbicos de agua

,

íegue-fe ,
que tanta matéria tem hum fó pal-

mo de ouro , como dezenove de agua ; e

como o ouro ainda tem poros , como já dif-

fe ( I ) , fe íuppuzermcs que ha hum corpo

todo de matéria folida , e mafiíTa fem poro

algum 5 eíle pezaria mais que o ouro j e af-

fim hum pahno cubico dcfta matéria toda fo-

lida pezaria ao menos lanto como vinte pal-

mos de agua.

Eug, Até ííhi eftamos bem.

tfheod. Cada palmo de agua péza tanto , co-

mo oitocentos palmos de ar , fegundo hu-

ma opinião média ; multiplicando os vinte

palmos de agua por oitocentos de ar , vem
a pezar os vinte palmos de agua tanto , co-

mo dezefeis mil palmos de ar : logo tanto

péza hum ió palmo cubico de matéria foli-

da , e fem poros , como dezefeis mil palmos
de ar. Se péza tanto , he certo que tanta

matéria ha nhuma parte como noutra ; aílim

fe toda a matéria
,

que ha nos dezefeis mil
palmos de ar , fe ajuntaíTe de forte

, que náo
iicalTe poro nenhum entre as fuás partículas

,

occupariáo o eípaço de hum fó palmo : lo-

go todo o mais elpaço
, que falta para en-

cher

( I ) Tarde I. ^ V. Tarde V. í. IV.
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cher os dezefeis mil palmos cúbicos
, que

agora enche o ar , sáo occupados por poros

:

ailim dÍ£,o
,
que os poros , que ha em qual-

aucr porção de ar , occupáo hum efpaço

(Jezefeis mil vezes maior
,

que o que occu-

páo as parles folidas
,
que ahi ha.

Eug. Q^vt me dizeis a iílo , Silvio?

Silv, Qae hei de dzer ? Tudo ifto Te funda

no pezo do ar, couía para mim quimérica,

por ido as contas iahem como vós vedes

:

depois que me perfuadirem
,

que o ar péza

( que lera tarde , ou nunca ) , então cuidarei

neifes conras.

Theod. Por nc.o confundirmos o methodo na-

tural 5 o náo provo agora ; náo tardarei mui-

to. Mas aqui f? conhece , Eugénio , a gran-

de raridade do a»- , e íica também explicada

a fua dia.^aneidade
,

que he outra proprieda-

de que tem : porv.ue na opinião dos Gazen-
dianos , a diafine idade coníiite nos poros ,

q^iando eftào por linha recla.

Eu^. Como no ar ha tantos poros , mui fácil

íerá á luz achar feries direitas , e defemba-

raçadas para paiTar.

Theod. Tudo he precífo , para que fendo tan-

ta a altura do ar
,
poda a luz paíTar a través ,

fempre por c.iminho direito.

Eug. E elles poros do ar eíláo vanos , ou
cheios de outra matéria?

Theod. Eftáo cheios de matéria etherea
,

que

he aquella matéria da luz , de que já falía-

mos largamente.

Eug. Tenho percebido eftas propriedades do

arj cxplicai-me as que reíláo. Theod-,
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Theod. Outra propriedade, que tem o ar, he
a Tua comprimibilidade , ifto he , o poder

comprimir-íc notavelmente : náo he como a

agua 5 a qual por mais que a opprimáo e

apertem , náo íe com.prime confideravelmen-

te. Com a força de maquinas fe pode redi

zir o ar a hum efpaço táo pequeno
,
que

náo creria , a náo o provarem as experien

cias. Boile o chegou a comprimir de íbrre

que occupavâ hum efpaço treze vezes me-
nor

y que o que occupavâ na fua extensão

natural. Porém depois delle contmuando-fc

as experiências , fe chegou a reduzir a hum
efpaço mi! e quinhentas e fincoenta e huma
vezes menor

,
que o que occupa natural-

mente.

JEug. He coufa pafmofa na verdade.

Thtod. Efta experiência he de jMr. Haíes (i).

EUe diz
5 que o reduzira a hum efpaço mil

oitocentas e trinta e fete vezes menor ; po-

rém Mr. de BuíFon ( hom.em de grandiííimo

engenho , de quem já falíamos ) que foi o
feu traduulor , aíTenta que houve equivoca-

çáo no cálculo , e que em lugar de mil oi-

tocentas c trinta e lete , fe devia pôr mil

quinhentas e fincoenta e huma. Mas ifto náo
deve caufar admiração

j porque , fuppoíla a

grande quantidade de poros
,
que o ar tem

,

ainda fe podia reduzir a efpaço muito menor.
Silv. Vói quando fallaftes da agua , também

diíTeiles
,

que tinha muitos poros ; e náo
obílante ilTo , confeílaftes que fe náo podia

com-

( i) Stat. dej Veget. no Appendix pag. }90.
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comprimir notavelmente : como logo dizeis

agora ,
que o ar fe pode comprimir tanto

,

porque tem muitos poros ? Vedes , Theo-
âofio 5

que eílas coufas não concordáo. Ora
deixai-me com eílas quimeras.

Th:cá, Argumentais bem ; mas reparai no que

digo. Para hum ccr}X) fe comprimir duas

coufas sáo precifas , como diíle em feu lu-

gar : he precilo que haja poros entre as par-

ticulas do corpo
,
que fe comprime

;
porque

fe náo houver eftes poros , náo fe pedem
as partículas cheirar mais entre fi do que ef-

tavâo 5 mas náo baila haver poros ,
porque

he precifo que as partículas fe dobrem , e

acommodem humas ás outras. Efta he a ra-

zão
,
por que hum facco de nozes por mais

cheio que eíleja , e por mais cue as cal-

queis 5 fenipre tem muitos vãos , e poros

mui grandes , e nem por ilTo podem as no-

zes occupar menos camipo
, porque sáo du-

ras , e náo fe podem acom.modar humas ás

outras. Suppofto iílo , nsfta opinião as par-

tículas de agua ílm tem poros entre íi
,

po-

rém náo s'lo flexíveis , nem brandas , como
sáo as partículas do ar ; as quaes , como diíTe

logo ao princípio , sáo mui flexíveis
,

por

iílb fe acom.modáo mais humias com as ou-

tras , c aílim occupáo menos efpaço.

Súv, Bem eftá : então poderá com.primír-fe o
ar até hum efpaço dezefeis mil vezes menor
do que he o que occupa naturalmente

;
pois

pelas volTas mefmas contas , tanto maior he
como ifto o efpaço

,
que occupáo os poros

em qualquer porção de ar. Th(^od»
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Theod. Aííím feria , fe as partículas do ar fof-

íem totalmente moles. Todas eíl:as difficul-

dades , Silvio
,

procedem de não fazerdes

cafo do que eu dilTe ,
quando expliquei o

que era o ar neíla fentença: diíTe
,
que con-

fiava de panicul.^s ramofjs , flexíveis , elâfii-

cas 5 (ò'C. Aquella efpada , que alli vedes no

canto da cafa
,
póde-fe dobrar , e muito ; mas

náo tanto
, que fe polTa metter na algibeira

,

aífim como fe mette huma folha de papel.

Porque ? Porque ainda que he flexivel , he

também elaitica , ifto he , tem força
,

que

refiíle á comprefsáo ^
porque a mcfma força

,

que a faz rertiiuir ao feu eftado nf.tural

,

quando a largáo , faz que refiíla á compref-

sáo ,
quando a comprimem ; e tanto mais

refiíle
,

quanto maior he a comprefsáo ,
que

padece : ahi tendes aquella efpada ,
pegai

nella , e ccrcincai-vos do que digo.

Sílv. A hum Medico ninguém mandou já

mais pegar cm efp.ida : fazei lá eiTa experi-

ência , Eugénio.

Eug. AíTim he , Silvio : agora em quanto eu

a entorto pouco , finto pequena refiílencia

na máo ; porém agora
,
que eílá muiro mais

encurvada , he precifo tazer grande força,

por quanto elia também a faz grande para

fe endireitar.

Silv. Bafb 5 Eugénio , náo a queirais quebrar.

Theod. Pois o mefmo digo d.;s partículas do
ar i são flexíveis

,
por iíTo fe comprimem i

porém como sáo elafticas , reíiftem á com-
prefsáo 5 e por efta caufa náo fe podem com-

pri-
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primir tanto como permittem os fetis poros
i

e ainda para fe comprimirem áqueile eípaço

táo pequeno como diííe, requer- íe huma for-

ça exorbitante : porque a torça
,

que o ar

faz para fe dilatar . crefce á medida ,
que

crefce a comipreísáo.

Silv. E donde vos confta a vós , que as par-

ticulas do ar sáo elaílicas í

Thecd. De muitas experiências : a que eftá

mais á mão , he eíla. Aqui tendes huma pé-

la de couro cheia de ar , carregai-lhe com o
dedo 5 e comprimia-a , vereis que logo fe

reftitue ao feu eftado natural : aqui a molho
levemente com efte panno ; reparai , e ve-

reis
5 que quando atiro com ella ao cháo

,

deixa huma nódoa grande , íinal de que fe

comprimio na pancada ; mas fe pegardes nel-

la, não lhe vereis móíTa alguma : donde fe

infere com evidencia
^ que fe reftituio depois

de compreffa : ahi vai ; vedes a nódoa
,
que

deixou no cháo , e como faltou ?

Eug. Se refleéiio , he ímal que tem elafterio.

Silv. EiTi\ experiência nâo me convence : po-

de fer que o elafterio efteja no couro da pé-

la , ou também no cháo , e não no ar
,
que

eftá dentro da péla ; e bafta que ou o pavi-

mento feja elaftico , ou o couro
,

para que
ella falte para íima. Tambemx as outras pé-

las
, que náo tem ar dentro , falcão.

Theod. Efperai , náo quero que fiqueis com
eíía diWida : aqui tendes eftoutra péla quaíi

vafia , reparai que he do mefmo couro , e o

cháo agora he o mefmo , que era dantes ;

ati-
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atirai com ella ao cháo a ver fe falta.

Silv. Como ha de faltar, fe eftá valia?

Thcod. Logo a razáo
,

por que a outra refle-

cle 5 e efta não , lie porque o ar da outra fe

comprime , e nefta não. Nem me digais,

que eíte eíFeito procede íim do ar ,
porém

não do ar compreíTo i
porque fe vos lhe

abrirdes hum furo neíta péla , por onde pof-

ía fahir livremente o ar
,

quando a pé/a fe

comprimir na pancada , náo ha de faltar , ou

peio menos mui pouco ; a razáo hc ,
porque

quando a pela na pancí.da le amalTa , iahe o

ar para fora , e aííim náo fe comprime ; não

fe comprimindo , náo ha lugar para o elaí-

terio fazer efíèito algum : por quanto , co-

mo já fabeis , a comprei^sáo he a origem de

todo o effeico do eiafterio.

Silv. Eftá feito : he ponto elTe , em que fa-

cilmente concordarei comvofco ; duvidei ,

porque quiz ver fe o fundamento era fujíi-

ciente.

Theod. Suppofto pois fer o ar elaftico , he de

notar
,

que o leu eiafterio tem mais , ou
menos força conforme a comprefsáo : nifto

legue a lei geral dos corpos elafticos ,
que

quanto mais comprelTos eftáo , maior he á

proporção a força do eiafterio. Ha porém
no eiafterio do ar três propriedades muito

dignas de ie notarem. A primeira he ,
que

náo fe extingue , nem diminuc , ainda que

feja mui diuturna a comprei'sáo : hum arco

,

fe efti muito tempo encurvado , e compref-

fo , perde grande parte do eiafterio ; e quan-

do
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do fc rcftime ao feu eftado natural , he mais

froxamente \ náo he porém aííim o ar : fe

citiver compreíTo muitos annos, no fim del-

les fe reftituirá com a meima força
, que o

faria logo depois da comprei^sáo.

Silv. Qiiem ha de ter o ar oompreíTo muitos

annos ?

Theod. Quem fizer o que fez Mr. de Rober-

val ( I ) , que guardou huma efpingarda car-

regada de vento por efpaço de quinze an-

nos , no fim dos quaes fez o eíFeito
,

que
faria fe eftiveiTe carregada poucos minutos

antes. Efb tarde , ou a manhã , fe hoje náo
houver lugar , vos mofbarei como a caufa

dos eíFeicos
, que faz á efpingarda carregada

de vento , he o elafterio do ar.

Eug. Náo poiío deixar cie admirar a paciên-

cia delle hcmem em efperar quinze nnnos
para fe certificar de huma experiência. Mas
vamos á fegunda propriedade

,
que dilTelles

tinha o elaíterio do ar.

Theod. A legunda propriedade
,

que tem o
elafterio do ar , hc crefcer , e augmentar-fe

com o calor : o ar
,
que eita comprelTo , fem-

pre faz força para fe dilatar ; mas fe he aju-

dado do calor , faz huma força muito maior.

Mr. Amouton , attendendo á grande com-
prefsáo

,
que o ar tem lá nas cavernas fub-

terraneas , e ao grande calor
,

que lhe vem
do fogo fubrerraneo

,
julga ter força bailan-

te para caufar os terrem.otos
,

que experi-

mentamos : efte grande Filoibto , depois de

re-

(i) NoUet. toi:t. j. p.ig. coj.
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repetidas experiências , veio a concluir
, que

o calor da agua fervendo augmentava ao
clafterio do ar a terça parte da Tua força :

Aipponhamos agora
,

que o ar compreíío , c

frio tinha força para le dilatar , levantando

para iíío doze arrates , augmentado o calor

com a agua fervendo , havia de ter força

para levantar mais quatro arrates. Pelo de-

curfo da conferencia de hoje , e á manhã
conhecereis a força do elafterio do ar. A ra-

Eáo porém defte augmento ,
por caufa do

calor, nhuma fentença he
,

porque o calor

caufa rarefacção na maior parte dos corpos

,

e também caufa rareíacção no ar ; defte mo-
do ajuda a força

,
que o ar por caufa do

ciafterJo naturalmente faz para fe dilatar , c

rarefazer
;

por elTa razão o ar compreífo

,

efl:ando quente , faz muito maior torça para

fe dilatar.

Eug, Naturalmente aílím ha de fer
,

porque

são duas caufas cooperando para o mefmo
effeito.

Theod. Os Xe>»'tonianos dizem
,
que o elaf-

terio do ar nafce da virtude repulfiva das

fuás partículas ; e efta virtude repulfiva tanto

he maior
,

quanto menos diftáo humas das

outras ; e também crefce efta virtude por

caufa do calor
;

por iíío com o calor dizem

elles que crefce o elafterio do ar. Alem diífo

lem o elafterio do ar outra propriedade , e

he ,
que , fe deixallem o ar totalmente li-

vre , ít dilataria a hum elpaço grandilKmo ;

íiáo he como o marfim v. g. que em fe re«
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ftituindo ao Teu eftado ,
que tem natural-

mente 5 focega ; o ar náo he ailim ; fe o dei-

xaiTem , náo fe havia de contentar com a

extensão ,
que tem ordinariamente , havia de

extender-fe a hum efpaço muito maior ; a

razão difto he ,
porque o ar aqui junto da

terra femprc eftá com.pretTo , c violento , co-

mo vos molharei depois de tratar do pezo

do ar -, e como fempre eftá compreíTo , fem-

pre faz força para fe dilatar.

fwP". A que efpaço fe dilataria o ar , fe o
deixaOem livre ?

Theod. Mr. Mariotte ,
que efcreveo ex pro-

fejfo fobre o ar, prova por experiências cla-

ras
,
que o ar pode diiatar-fe tanco

, que oc-

cupe hum efpaço quatro mil vezes maior do
que o que tem agora junio da terra. ( i )
Donde le infere

,
que em quanto náo tiver

toda eíTa extensão , ha de o feu elafterio fa-

zer fua força para fe dilatar : fe efta torça

tiver quem lhe refifta baftantemenre , como
tem aqui junto da terra , nío fe dilatará o
ar mais do que eftá

; porém fe náo tiver

quem lhe refifta , como íuccede na máquina
Pneumática , dilatar-fe-ha quanto quizer. Eis-

aqui eftáo explicadas em refumo quafi todas

as principaes propriedades do ar ; todas ellas

conhecereis ainda melhor depois de tratar-

mos da que nos refta
, que he a mais notá-

vel , ifto he 5 a do feu pezo : vamos a tratar

delia. Preparai-vos , Silvio , com todas as in-

credulidades , admirações , e dúvidas ,
que

coL-

( I } De h natm-. de Tair, pag. t/j.
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coílumão ter os Peripateticos neíla matéria,

na qual eu tenho achado alguns táo incré-

dulos 5 e tenazes ,
quanto me parecia a mim ,

que não poderia haver.

Silv. Ora vamos a iíTo.

Eug. \'amos embora
,
que eu confeíTo-vos

,

Silvio
,
que por ora mais me inclino aos Pe-

ripateticos nefte ponto , do que aos Moder-
nos : e defcançai

,
que fe náo for á força da

razão , e da experiência , náo cederei do que
TTiQ periuade cá o meu juizo.

§• n.

Explica-p a Maquina Pneumática.

Theod. rjy E precifo antes de tudo , expli-

Xx car-vos efta máquina Pneumática

,

que eítiis vendo. C^Jig. 8. Efiamp. i.) Confta

deitas duas feringas ( B , A ) , as quaes tem

dentro cada huma fua eílopada , ou embolo
,

que alternativamente fe abaixa hum ,
quando

o outro fe levanta ; de forte que quando cu

ando com eíle manubrio (Er) para huma
parte , levanca-fe o embolo neíla feringa da

parte direita , e ab:iixa-fe na outra da parte

eíqucrda ; e tan:o que eu ando com o mtf-

nubrio para a parte contraria , abaixa-fe o
embolo na feringa da parte direita , e levan-

tr.-fe o da outra feringa. He agora de adver-

tir, que ambas ellas feringas tem communi-
cíiçáo com o recipiente. Já fabcis que cha«

mio
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mão recipiente n qualquer manga de vidro

,

que fe põe eni íima da maquina
,

pcjra delia

fe tirar o ar.

Eiig. E por onde tem communicaçáo as íe-

ringas com o recipiente í

Tbeoa. Do fundo de cada feringa v?.i hum
canudinho até efta chave (n)? ^ daqui por

entre as lering^rs vai efte canudinho (///í)
até lá ao recipiente. Ell:a chave he ideada

pelo engenho certamente raro do noíTo Por-

tuguez Bento de Moira
,
que tantos créditos

adquirio á íua Pátria nos Reinos eftranhos

,

por onde andou : por meio defta única cha-

ve ajuntou nefta máquina a brevidade , com
que obrào as máquin;ís ínglezrs , com a fe-

gurança 5 e exacçáo das de França , e Ale-

manha. Executou-a o iníigne Manoel Ange-
lo Villa , também Portuguez ; mas que ne-

nhuma inveja deve ter aos melhores artífices

da França, c Inglaterra, tanto pela teliz , c

fecunda idea que tem , como pela perfei-

ção , com que executa , c fabrica qualquer

cafta de inftrumentos fyíicos , e mathemati-

cos. Mas vamos ao ponto. Efta chave eftá

feita por tal artificio
,

que com féis buracos

que tem ^ dá communicaçáo ás duas ierin.-

gas 5 ao canudo ( / / i ) aue vai até o recipi-

ente, e a outro canudo (m), que dá faiii-

da ao ar para fora: tudo iíto alternativamen-

te; de forte que o ar, que eftá no reelpicn-

te, tem entrada franca para as feringas , cu-

jo embolo fe levanta ; e quando o embolo
le abaixa , tem fahida franca para fora da

Jom.III. P ' wÁ-
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máquina , e por nenhum modo pôde o j.r,

que eílá fóra , entrar nem para as leringas

,

nem para o recipiente.

Silv. Pois Te eile tem cammho pars fahir,

náo póHe entrar por eíTa melma parte r

Theod. Xâo ;
porque quando eftá aberto o

canudo ,
que dá íahida ao ar das leringas

para fóra , vem vindo o embolo para baixo
,

e vem botando fóra o ar ; e aílim em quan-

to vem fahindo para fóra o ar
, que eflava

na feringa , nâo pôde entrar para lá o que

eftava ca fóra , e fe entrar , o embolo
, que

vem defcendo , o fará fahir para fóra : quan-

do porém o embolo chega a baixo , dá a

chave huma volta , com que fica tapado efte

canudo , e ao mefmo tempo fe abre outro

,

por onde pôde o ar do recipiente vir para a

leringa , e então vai-fe levantando o embolo
para fima ; mas tanto que chega aílima , dá

a chave outra volta , com que tapa elTe ca-

nudo
5
que dava paííagem ao ar do recipien-

te para a feringa , e abre-fe o outro canudo

,

que dá fahida ao ar da feringa para fóra : o

mefmo fuccede na outra feringa. De forte,

que com grande facilidade fe tira o ar do
recipiente , como já tendes vifto varias ve-

zes nas outras tardes.

Euj^. E para que ferve eíla roda ( F ) com
dentes ?

Theod. Serve para fazer abaixar o embolo de
huma feringa

,
quando fe levantar o da ou-

tra. Eílas duas regras de latáo
,
que tem ef-

tes dentes CPí)? ^^^^ prezas ás eílopadas,

ou
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ou êmbolos das duas feringas (A, B).
Eug. E que fervencia tem efta peíTa (r f ),

que efta pendun:da no eixo da roda ? Para

que sáo eftes dous dentes ,
que tem Tahidos

para fora , em que toca o manubrio ?

Tlnod. Quando o embolo de qualquer feringa

vem para baixo , eftá aberta a communica-
çáo da feringa para o ar de fora j fe tanto

que o embolo chegalTe abaixo , voltalTe lo-

go para fima , fem primeiro tapar a commu-
nicaçáo ,

que havia para o ar de fora , havia

perigo de entrar alguma porção do ar de
fora para o recipiente : para acautelar ifto

ferve efta peita , de que failais , a qual de

tal forte eftá preza ao eixo da roda
,

que
quando fe m.ove a peíTa , forço famen te ha

de andar á roda ; porem o manubrio ( E e e )
joga livremente , c fo faz mover a roda

,

quando toca em algum dos dentes defta pef-

ía 5 ou no de lá , ou no de cá , em quanto

o manubrio ( E e e ) vai encoftado a efte den-

te , em que agora toca , vai levantando o
embolo defta feringa ( A ) , e abaixando o
deftoutra feringa ( B ) até efte chegar abai-

xo , tanto que chega abaixo
, já o manubrio

não pode andar mais para aquelia parte ( E ) ;

ha de voltar para cá para fe encoftar ao ou-

tro dente (^) , e fazer andar a roda para a

parte contraria, e principiar a levantar o em-
bolo defta feringa ( B ) ; mas em quanto o
manubrio fe aíFafta do dente de lá , e vem
para efte dente ( r ) , eftáo a roda 5 e a pef-

fa paradas , e os êmbolos quietos j e entre

P ii lan-
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tanto o cabo do manubrio dá na chave , e

tra-la comfigo para cá ; e nefta volta
, que

dá a chave , íe tapa a communicaçáo
, que'

havia defta feringa (B) para o ar de fora,

e abrio-fe a pallagem do ar do recipiente

para a feringa ; e juntamente na outra íerin-

ga (A) 5 cujo embolo fe acabou de levan-

tar , com efta volta da chave Te tapou a com-
municaçáo

,
que havia do recipiente para a

feringa
,

por onde tinha bebido o ar do re-

cipiente 5 em quanto foi para íima o embo-
lo ; e abrio-íe a paiTagem franca do ar delTa

feringa (A) para fora ; para que quando o
embolo principiar a defcer , vá lançando o

ar^ que eftava no corpo da feringa.

Eug. Tenho entendido : eftá feita com baf-

tante engenho. Dizei-me agora para q-ue he
aquella manga de vidro á maneira de huma
grande garrafa ( H ) , que cílá lá atrá^ da

máquina i

Theod. Aquelle vafo ,
que vedes lá dentro da

manga , tem azougue ; e o canudo
, que ef-

tá mettido neJe \tifo , também efbí cheio

de azougue : eíla manga de vidro também
he hum recipiente , de que fc tira o ar por

efte canudo (X) , que tem communicaçáo
com o outro canudo, que vai ter ao recipi-

ente de fima da máquina ; ferve ifto como
de Índex , ou mofirador

,
por onde fe co-

nhece quanto ar fe tem tirado do recipiente

grande
,
que fe põe em íima da máquina ; o

modo 5 com que lilo íe conhece
,

pOr efte

Índex labercàs daqui a algumas horas.

]
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Eug. Eftá bem : fó me refta faber
,
para que

eilá aqui efta chave ( // ) no canucio
,

que

vai ter ao recipiente , ou ao lugar delle í

Tkcod. Serve para quando , depois de ter ti-

rado o ar do recipiente , o queremos metter

de novo j então não he precifo mais que

abrir eíla chave ,
que dá entrada franca ao

ar de fora para o recipiente.

Eug. Tenho percebido o que baila
;
quando

a vir trabalhar , então virei mais facilmente

no conhecimento da ferventia, que tem ca-

da huma das fuás partes.

Silv. NiíTo tendes razão : vamos a provar o

pczo do ar;, que eftou impaciente.

§. ni.

Trata-fe do pezo do ar.

Theod. "p Ara provar que o ar peza , ha m-
JL numeráveis experiências ; algumas

faremos agora ; outras
, que são mais opero-

fas 5 referirei por ferem feitas , e repetidas

mui frequentemente por pelToas intelligen-

tes. Aqui tendes efta bola de vidro ( A fg. 9. Eft, i.

EJiamp. I.) 5 da qual eu mandei tirar o ar fig. 9»

com a máquina Pneumática ; fe a pezarmos
agora , e depois de bem equilibrada ihe abrir-

mos efta chave para fe encher de ar , vere-

mos que péza muito mais.

Silv. liTo moftra-fe aos olhos ; e depois cui-

dar-emos fe o hei de crer.

Thçod,
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Theod. Efperai, eu faço a experiência : mas
para le conhecer mais a diíFere.iça , he pre-

cifo que a bcJança leja bem delicada, e náo

feja opprimiJa com pezos grandes para náo
ficar ronfeira : eu mer^^ulho ló a bola de vi-

dro bem fechada dentro da agua para fe po-

der fuftentar com hum leviííimo pezo ; e

para náo haver engano no cordel
, por onde

íe pendura , ufo de huma feda de cavallo.

Pezemos a bola vaíia de ar : eis-aqui a ten-

des equilibrada com efte pezo . . . levante-

mos a bola hum pouco
,
para que faia a boca

fora da agua, e enxugando-a com huma ef^

ponja
,

para que náo entre alguma agua pa-

ra dentro , abramos a chave até fe encher de

ar ; e tornando-a a fechar , veremos fe peza

mais.

Sílv. Ha de fer o mefmo.
Theod, Talvez que náo : ahi tendes a balança

com o equilíbrio perdido.

Eug. Mcttei mais pezo na balança.

Theod. Ahi tendes )á mais 6] gráos ; e agora

he que eíli a balança direita ; e tanto he o

que péza o ar
,
que fe tirou defta bola

,
que

terá 6 poliegadas de diâmetro.

Eug. Eíte experimento fo baila para dar o

ponto por provado.

Theod. Êfta experiência náo cuideis vós que

he coula nova ; he mui trivial , e frequente

entre os ProfeTores de Filofofia. Mr. Hom-
berg tirou o ar de huma bola

,
que tinha

treze poUegadas de diâmetro , e achou que

pezava menos hum~a onça ; pe-zou outra bo-

la,
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ía , que linha vinte pollegadas de diâmetro

;

e depois de lhe tirar mui bem o ar, achou
que pszava duas onças menos. Wolfio , ho-

mem miudiílimo e exa£liJíimo nas Tuas ex-

periências , aflenta que hum pé cubico de ar

péza huma onça e vinte e íetc grãos.

Silv. Eu, Theodofio , náo me polTo perfua-

dir, que efta diíFerença de pezo que experi-

mentámos , feja do ar : alTento
,
que como o

ar eílá cheio de vapores , eíTes sáo os que
entrarão dentro da bola de vidro , e augmen-
taráo o pezo que vimos.

Thcod. Bem podia iiTo fer ; mas a experiên-

cia moftra que náo he aííim : o Abbade Nol-
let pezou huma bola cheia de ar , e depois

conlervando-a aííim com a boca para fima,

lhe tirou o ar de dentro , e obfervou, que
os vapores hiáo defcendo , e alTentando-fe

vifivelmente no fundo da bola ; e depois de

tirado todo o ar , faltava na bola o mefmo
pezo com pouca differcnça

, que antes fal-

tava
3 quando tinha tirado o ar da bola , ci-

tando ella com a boca para baixo (
i
) . Aqui

bem vedes , Silvio
,
que o que faltava neíla

bola , era o ar ; por quanto os vapores ti-

nháo lá ficado dentro , ao menos em grande

parte ; iíTo náo obftante , faltava o mefmo
pezo que antes : logo eíTe pezo

,
que faltava

na bola vafia de ar, procede fomente da fal-

ta do ar. Náo vos faço cilas experiências

,

porque pedem baííante demora ; fupponho
vos fiais em homens, aquém acredita o feu

gran-

( I ) Nollet tom. j, pag. 191.
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grande nome
,
que o tem merecido em toda

o Orbe literário.

"Eug. Náo ie ihe pode prudentemente negar

o credito 5 efpeciaimente quando concorda o

que dizem com o que nós experimentamos.

Theod. O Padre Cabeo teftifica (i), que hu-

ma péla de jogar , deílas que fe enchem de

ar á força , fe a pezarcm eftando alíim mui
cheia de ar compreJo

,
peza mais do que ef-

tando vafia. Muitas outras experiências
, que

prováo ifto mefmo , ireis vendo fucceíliva-

mente efta tarde.

Eug. Ora fuppofto que o ar pcza , tomara fa-

ber fe já fe tem averiguado quanto péza.

Theod. Ò ar pcza mais ou menos , conforme
eftá mais , ou menos condenícido ; fallando

do ir no feu eftado natural
,

que tem junto

da terra , ha varias opiniões entre os Mo-
dernos. Boile quer que o pezo do ar com-
parado com o da agua feja como hum a no-

vecentos e trinta e oito ; iílo he ,
que tanto

péza hum paimo cubico de agua , como no-

vecentos e trinta e oiio de ar. Mr. Hom-
berg diz

,
que tanto péza hum palmo cubico

de agua , como mil e oitenta e Ceze de ar.

Air. H:dey diz, que tanto péza hum paimo

de agua , como oitocentos e feffenta de ar,

Mr. Hauxbée differe pouco
,

porque diz

,

que péza tanto hum palmo de agua , como
oitocentos e oitenta e finco de ar ; e Mr.
Mufichembrocck dá-lhe nviis pezo : diz

,
que

tanto pezará hum prJmo cubico de agua,

co-

( I ) Cabeus llb. I. jMetcor, c. 5.
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como feiscentos e oitenta e hum de ar -, e

o Abbade Nollet inclina-fe a que tanto péza

hum palmo de agua , como novecentos de

ar ( I )

.

Eug. E^como fe pode conhecer eíTa propor-

ção de pezo a rclpeito da agua?

Thcod. Facilmente. Pezáo primeiramente, co-

mo já dilTe 5 huma bola de vidro , como
aquella , eílando Tem ar : pezáo-na , digo ,

dentro de agua , e obfen-âo quanto péza;

depois deixáo-na encher de ar e pezáo-na,

e vem quanto fe augmenta o pezo ; e efte

augmento he o pezo do ar ,
que cabe na

bola : ultimamente enchem a meíma bola de

agua pura , c tornâo a pezalla ; e delie miodo

conhecem quanto péza a agua que cabe na

bola ; depois conferem eííe pezo da agua

que cabe na bola , com o pezo do ar
,
que

ahi cabia antecedentcmiente ; e aííím vem no
conhecim.ento da proporção ,

que ha entre

o pezo do ar 5 e da agua.

Silv. Mas reparo
,

que fendo cíTe modo de

averiguar efte pezo tão fácil , ha tanta di-

veríidade entre os Modernos.
Theod. A mim náo me caufa iffo admiração ;•

porque primeiramente o ar nem fempre eftá

no meimo eirado ; humas vezes mais quen-

te, outras mais frio; hum.as mais fecco , ou-

tras mais hum.ido ; e todas eftas mudanças
causáo também diverfidade no Teu pezo , co-

mo evidentemente nos m.oftra a experiência

:

e além diílo pode haver grande differenca

nai-

(i) Ton. 3. pí^. 19S.
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nafcida da ex:.cçáo , com que le tira o ar

:

eu neíle melmo globo de que ufo , humas
vezes tenho achado 65 grãos , outras 87 , ou-

tras 10^ _,
quando tendo pezado o globo vafio

de ar , o pc-zo cheio. Por outra parte as aguas

nem todas tem o meimo pezo ; humas pe-

záo mais do que outras ; além dilTo huns
ufaváo para a experiência das aguas purifi-

cadas , outros nào fe cançaváo com eftas

miudezas : do que fcrçofamentc havia de re-

lukar grande diverfidade.

Silv. Dahi venho a concluir
,
que o pezo do

ar he grandiilimo
;
porque ainda que feja

mui pouco o pezo
,
que ha em qualquer pe-

quena porção de ar , com tudo como a ex-

tensão do ar he tanta , neceifariamente fom-
ma ifto hum pezo de muitas arrobas ; e fe

ifto he verdade , amigo Theodoíio , mifera-

vel de quem fahir fora de cafa ao ar livre

,

fobre elle carregará hum pezo immenfo
,
que

o opprimira , e botará por terra. Ora ifto he
quimera. Q;ie vos parece , Eugénio i

Eu^, Agora fim me parece que tendes razão.

Que dizeis , Theodoíio ?

Tkeod. Antes que vos refponda , dizei-me vós :

A agua do mar péza ^

Euj^. Pcza •, e porque não ?

Theod. Dizei-me mais : Os que vão ao fundo

do mar bufcar pérolas , ou outra qualquer

coufa , rebentão com o pezo da agua que
tem fobre fi ? A mim parece-me que não
rebentão , ainda que o pezo da agua , que

tem fobre fi , importe hum grande numero
de
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ue arrobas ;
pois o mefmo digo do ar : ílm

péza 5 e péza muiro , não obítante ilTo , hu*n

homem cá debaixo de todo efíe pezo náo o

ha de fentir.

Eug. Já vejo que a paridade he forte ; mas

quero faber a razão ,
por que náo fentimos

táo grande pezo.

Thcod. As razões são muitas : primeiramente

o ar comprime-nos , e carrega lobre nós

;

porém comprime-nos por toda a parte , e

Eor iílb não o lentimos ; alíim como hum
om.em ,

que eftá mcttido nhum banho , náo

fente o pezo da agua
,
porque efta o oppri-

me por toda a parte : le huma porção de

agua o opprime para baixo , outra porção ,

que eftá debaixo do feu corpo , o luftenta

para finna; o mefmo digo da agua das ilhar-

gas j eis-ahi huma das razões ,
por que efte

homem não fente o pezo da agua. Mandai
vós abrir hum buraco largo no fundo de hu-

ma tina 5 e ponde a mão debaixo : mandai

lançar agua na tina , e vereis que efta vos

opprime miuito a mão , e a impelle para

baixo com força : mas fe metterdes a mão
dentro da agua , não fentireis a opprefsáó

que fentieis, quando a tinheis pela parte de

fora ; e ifto não he por outra razão , lenão

porque nhum cafo vos opprime a agua de

toda a parte, e em outro vos opprime <ó de

íima.

Eug. EíTa razão cá me fatisfaz.

Theod. Ainda ha outra mais fubftancial , e

he : que nós dentro em nós mefmos temos

mui-
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muito ar , e ar
,

que eftá compreíTo ; efte

ar 5 fe o deixaíícm livre , havia de dilatar-fc

,

€ fempre faz força para iíTo ; e com efta

força Gue faz , refii^e á comprefsáo , Que faz

o ar de fora : eis-aqui porque náo fentimos

tanto a fua opprefsáo. Pe^ai nhuma efpon-

ja
5

prendei-a com huma linha ao fundo de

hum v:.lb bem alto , e enchei-o de agua

,

vereis que , não obi^ance fer a eíponja hum
corpo mole , e ter fobre fi hum pezo de

muitas arrobas de agua , nào fe dobra , nem
íica mais comprelTa mais do que eftaria fora

da agua , e he por eíb. razáo
;
porque a efpon-

ja eitá dentro trafpàlTada de agua ; efta
,
que

eftá dentro dos feus poros , rellfts ao pezo
,

que na efponja faz a agua de fima , e por

ilfo a ef}X)nia não fe comprime. Q meímo
digo de nós a refpeito do ar : nós , como
vos moftrarei fendo precifo , temos huma
grande quantidade de ar dentro dos nolTos

poros : efte ar eftá compreíTo , e mui com-
preíTo ; aíTim refift« ao pezo do ar ,

que ef-

tá de fora
,

porque o ar exterior náo nos

poderia comprimir a nós , fem comprimir o

ar 5
que eftá nos noílbs poros ; e como efte

ar relifte a i(To
,
por eftar já mui compreilo

,

impede que o ar de fora nos comprima.

Sãv. E como provais vós
,
que dentro dos

noíTos poros ha grande quantidade de ar

compreíTo ?

Thíod. Defte modo : Chegai aqui á máquina

Pneumática. {Eflawp. i. fig. 10.) Aqui eftá

' efte copinho (A) fem fundo : ponde a vof-

Ta
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ia palma da mão fobre elle de fone , que o

tape bem : ora deixai-me trabalhai: com a

máqr.ina.

Silv. Barta, baila, que eíla experiência mo-
lefta : eu náo poifo arrancar a máo para fora.

Theod. Antes que tireis a máo para fora, re-

parai que a carne , que ficou dentro do vi-

dro , eí-tá mui inchada , e defceo para baixo.

Eug. Aííim he , ficou a palm.a da máo incha-

da , como í"e lhe delTem huma ventofa.

Theod. Eu abro huma chave : tirai a mão pa-

ra fora.

Silv. \'ós com efta ventofa
,

que me dí^Hcs

em minha perfeita laude , me quereis curar

da minha incredulidade ! Tomara faber co-

mo cem efia experiência provais vós , cue

temos muito ar nos noíTos poros ?

Theod. Qi:ando vos puzeftes a máo Ibbre o
copinho ( A ) , e eu com a niáquina tirei o
ar , a palma da máo , que corre ipondia ú

concavidade do copo , não tinha ar nenhum
,

que por fora da pele a opprimilíe ; alKm o
ar

,
que eílava nos poros da carne

, princi-

piou a dilatar-fe , e iífo he que faz crefcer

a carne da máo , como fe inchaiTe. Outras

provas ha mais e\'identes : A carne , e qual-

quer outra coufa
,
que metremos na agua , e

pom.os ao lume , visivelmente lança de li

muitas partículas do ar
, que apparecem em

bolhas na fuperíicie da agua. Os Filofofos

tem bufcado alguns modos de averiguar a

porção de ar
,
que fe contem dentro de qual-

quer corpo
, precedendo muitas cautelas ,

que
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que evitem qn?.lquer engano ; e tem achado

,

c]ue muitos corpos comem hi^ma quantidade

de ar , maior certamente do que ninguém
imaginaria ; donde inhro

,
que eíle ar antes

1

que fahifle dos corpos , eftiiva mui comprei- I

fo. Mr. Hales ( i ) tendo feito varias expe-

riências fobre eíle ponto , uíando de diítjlla-

ções quimicas , obfervou que huma poilega-

da cubica de Tangue de porco , iílo he ,
quan-

to coubelTe nhum vaio quadrado
,
que tiveíTe

huma poilegada de alto , outra de largo

,

lançava de fi trinta e três poliegadas cubi-

cas de ar. Vede agora fe eílaria compreiTa

eíla quantidade de ar em quanto eílava den-

tro do langue.

Eug. Ke muito na verdade !

Theod. Ainda ifto he pouco para o que elle

accrefcenta : fez experiência em metade de

liuma poilegada cubica da poma de hum ga-

mo 5 e deitou de fi cento e dezefete polie-

gadas cubicas de ar
,

que occupaváo hum
elpaço duzentas e trinta e quatro vezes ma-
ior, do que occupava o corpo donde fahio :

e ainda maior porção de ar obiervou que
fahia de metade de huma poilegada de páo
de carvalho

,
porque íahiráo cento e vinte e

oito poliegadas cubicas de ar
,

que he hum
efpaço duzentas e íincoenta e leis vezes ma-
ior , do que occupava o páo antes de fe re-

íolver.

Silv. Parece-mc iíTo impoííivel; c ainda mais,

o naodo de medir o ar, depois de fahir pe-

los

(
I ) Stat. des Veget. cap. 6.
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los poros do corpo
,

porque eípalha-le : e

quem ha de faber a quantidade de ar
,

que

íahio ?

Thícd. líTo obíervão os Filoíofos de muitos

modos ;
primeiramente põem o corpo , don-

de ha de fahir o ar , dentro da máquina

Pneumática, e tirão o ar de dentro do reci-

piente
; já defte modo fabem

,
que todo o

ar
,

que depois ha no recipiente , íahio do

corpo 5
que lá puzeráo.

Silv. E como podem medir a quantidade de

ar
5
que ha no recipiente ?

Thecd. Primeiramente por hum index de azou-

gue
,

que tem as máquinas , como aquelle

(H J7o-.'8. ) 5 em que ie dá a conhecer a

quantidade de ar
,
que ha nõ recipiente j de-

pois medem geometricamente o âmbito do
recipiente , e defta forte conhecem quantas

pollegadas cubicas ha no recipiente de ar na

iua condenlaçáo ordinária. Mas ainda ha ou-

tro modo mais fácil , de que usáo ,
quando

querem obfervar a quantidade de ar , que

ílihe dos corpos ,
que he por via de diftilia-

çáo ( I ) . O vafo 5 onde eílá o corpo , que

íe ha de refolver , fazem que náo tenha com-
municaçáo fenáo para hum canudo , o qual

pela outra parte efteja tapado com agua j de

forte porém
,

que crefcendo o ar , ie vá a

agua retirando , e deixando-lhe campo livre :

preparadas alíim eítas coufas , medem o ei-

paço 5 que occupa o ar dentro do canudo

antes da operação , medem o efpaço ,
que

oc-

(i) Nollet tom. j. pag. 512,
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occupa depois cie feita a experiência , eílan-

do já o ?.r frio ; e defte modo conhecem
quanto creíceo o ar , e a quantidade

, que
fahio do corpo ,

que fe refolveo. Advertindo
porém, que fe obíbrváo todas as circunílan-

cias
5 que podem induzir qualquer engano

para fe evitarem. Mas fempre he razão de-

clarar
,

que toda efta quantidade de ar
,
que

fahe dos corpos , quando ie deílroem , fe

chama Ar fixo , de que tallaremos.

Eug. Conforme a efte dilcurfo , Silvio
, já

náo me admiro das eruelações , e flatos

,

que me mortilicáo frequentemente : fuppo-

nho que procedem de muito ar
, que fahe

do comer, que le digere no eftomago.

Silv. Claro eiti
,
que dahi procedem ; e dahi

vem
5

que huns manjares são mais occaíio-

nados a ilTo , do que outros , mas vamos ao

nolTo ponto do pezo do ar.

Thcod. Eis-aqui pois tendes a razão
,
por que

o ar carregando fobre nós , não nos compri-
me tanto 5 como pedia o feu pezo

; por quan-
to o ar

,
que eílá dentro em nós , como ef-

lá mui compreílb , impede que o ar de fora

não nos comprima m:Js ; aílim como a agua ,

que carrega fobre a efponja , náo a compri-
me 5 nem faz abater

; porque a agua
, que

eftá dentro dos feus poros , reíifte ao pezo
da outra agua.

Silv. Bem: logo já vós concedeis, que o ar,

que carrega fobre nós, nos comprime algum
tanto ; e ÍJe aílim he , como náo ientimos

nós efta comprefsáo , e efte pezo í ]á náo
que-
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quero que nos comprima tanto , como feria

no calo
5 que náo houvcíTe ar dentro em

nós ; mas ao menos eíTa comprefsáo que nos
faz

5
porque a náo havemos de fentir?

Thccii. Sabeis porque a nào íentim.os ? Por-
que fcmpre a padecemos : fc nós por algum
tempo eíliveíTemos íóra do ar , e de qual-

quer outro meio grave , eu vos feguro que
lentiffemos grande diíFerença , quando en-

traíTemos dentro delle , ailim como fen timos
differença

, quando entramos , ou fahimcs
de hum banho ; mas porque defde o primei-

ro iníiante , em que naícemos , foíFremos

efta opprefsáo e pezo do ar
, já a náo fen-

timos.

Silv. Ora ilTo náo tem a minima apparencia

de verdade,

Theoíl. Eftá bem ; refpondei-me vós : Hum
homem entra em huma caía

, que eftá muic

quente ; ao princípio fente hum grande ca-

lor
i

depois de paíTc^.rem algum.as horas
, já

o náo fente , ou peio menos , mui pouco,

Mais ; Qimi he a razão
,
por que nós de in-

verno , fe defcubrim.os hum braço , fen timos
grande frio , muitas vezes ainda quando náo
o fentimos na cara , ^enáo porque a cara ef-

tá coftumada á imprefsáo do ar frio , e o
braço náo ^

Eug. Effa he a razáo de huma galante rerpof-

ta 5
que deo o Fiioíofo Scythico Anac^ar-

íis
,
que fljreceo no tempo de Solcn : efta-

va elle no tempo do inverno qu?.fi nn ; po-

rém mui alegre , fem dar final de p?^ece£

Tòm. III.

^

q frio

:
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frio : pergunráráo-lhe fe náo fentia frio ? elle

refpondeo a quem lho perguntava , fazendo-

Ihe outra pergunta j e lentes tu frio na ca-

ra ? refponderáo-lhe
,
que náo; concluio en-

tão o Filofofo : pois eu todo lou c^.ra.

Tkecd. Qinlquer de nós fe coftumaíTc trazer

os braços nús , aílim como a cr.ra , náo ha-

via de fentir nelles mais frio do que na ca-

ra 5 porque he a mefma razáo. Pois fe a

coritinuaçáo de duas horrs faz que náo fin-

tamos o calor , e o ccrti:me de annos faz

que náo fintamos o frio
j
porque náo fnrá o

coftume de toda a vida
,

que não fintamos

a opprefsáo do ar ? Mais : Se nós alíim co-

mo vivemos no ar , viveiTem.os na agua

,

com.o peixes , fempre defde o dia de nolTo

nafcimento havianios de fentir a opprefsáo

da agua ? Certamente não ; porém fe agora

entrarmos dentro da agua , ao entrar , e ao

fahir conhecemos alguma diíFerença
,

por-

que fempre no ar livre eftamos mais defem-

baraçados , e os nolTos membros menos op-

prlmidos
; pois o mefmo digo do ar. Se nós

eftiveiTemos tora do ar, e nelie entraífemos

de repente , havíamos de fentir differença

;

mas fe nós fem-prc eftivermos debaixo do
ar , como quereis vós que fintamos elTa tal

,

ou qual opprefsáo
,
que fempre tivemos , a

qual já vos diffe era mui pequena, por con-
ta do ar, que temos dentro em nós r

J*/7v. Eu alTenio
,

que náo he pequena , nem
grande

;
porque tal qual foíTe , le havia de

ientir j e como a náo finto , digo
, que o ar

náo
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não nos opprime , nem tal coufa me haveis
de períuadir jamais.

Thcod. Eugénio ,
para convencer a Silvio,^

neceJÍitamos de alguma experiência.

Eu^. Também fervi rá para me confirmar nef*

ias doutrinas.

§. IV.

Trata-fe da ccmprefsao
, que caufa opezo do ítr

em todos os corpos
,
que ejlao debaixo dclle.

Theod. T^EÍcançai
,
que temos experiências

LJ mnumeraveis. Primeiramente fe eu
vos provar

, que o ar comprime hum odre
cheio de vento , e hum pomo v. g. , e ou^
trás coufas femelhantcs , crereis que também
nos opprime a nós , não obftante náo fen-

rirdes a fua opprefsáo i

Silv. Se eu vir ilTo com meus olhos , crerei 5

porque he a mefma razão para nós , e para

qu.ilquer cutra coufa.

Thcod. Bem eftamos. Se nós no cume de al-

gum monte bem alto enchermos hum odre

de vento , de forte que fique bem cheio ^

tanto que defcermos ao valle com o odre,

obfervarêm.os
,
que fica mui brando , e fláci-

do 5 como fe lhe tiveííe fahido algum ar í

mas para que fe veja que efta mudança não
procedeo de que lhe fahiíTe algum ar para

íóra 5 tornando a levallo ao cum.e do mon-
te 5 tornará o odre a ficar totalmente cheio ,

como no principio.

Q. ii Silv.
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Silv. Pois donde procede efla mudança ?

Theod. Procede do pezo do ar : o odre no

. cume do monte tem fobre fi menos quanta

dade de ar , do que no valle
;
porque quan-

do eftá no valle , bem vedes que carrega fo-

bre o odre o ar
,

que vai deicle o valle até

á cabeça do monte , e o que vai dahi para

fmia até ao fim da região do ar ; mas quan-

do o odre eílá em fima do monte
, já náo

pczíí fóbre elle aquella porção de ar
,

qu£

vai da cabeça do monte até ao valle ; e co-

mo cá em baixo tem maior pezo fobre íi

,

eftá o ar de dentro do odre mais opprimr'-

do , e occupa menos campo ; occupando me-
nos campo ,

parece que o odre náo eftá

cheio ;
porém quando o levão para fima

,

vai-fe diminuindo o pezo do ar exterior,

- vai-fe dilatando o ar interior do odre , e tor-

na a ficar o odre eftendido totalmente , c

eheio.

Silv. Quando tiverdes opportunidade para fa-

zer efla experiência , convidai-me ; porque

fe o vir , então crerei ; antes diffo , náo i

diga-o quem o dilTer.

Theod. Lcvr,ntai-vo$ , vamos aqui a efta má-
quina. Vedes efta bexiga quaíi vafia ? Repa-
rai

,
que tem a boca bem fechada ; aqui a

metto dentro do recipiente. \'edes efta pêra

en)ilhada?

Sih. Vejo ; fupponho que he do tempo del-

Rei D. Sebaftiáo ; he eftimavel certamente

pela fua antiguidade : e para que ferve iffo ?

Theod. Serve para fe metter a^ora no recipi-
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ente : reparai no que fuccedc , em quanto â

máquina trabalha.

Eu^, A bexiga vai-fe enchendo.

Silv. E a pêra vai-fe deienjiihando.

Eii^. Parece huma pêra colhida ha pouco

:

Silvio , reparai na bexiga
;
quando fe meteo

no recipiente , eílava quafi vafia ^ e agora

cftá cheia.

7'heod. Tendes viílo ? Ouvi agora. O ar
,
que

eftava dentro da bexiga, quando ella eftava

cá fora , eftava opprimido com o pezo do
ar

, por iffo eftava compreíTo , e occupava
pouco campo ; e como occupava pouco cam-
po , eftava a bexiga quall vaila

j
porém ago-

ra que eu tirei o ar de dentro do recipien-

te
, já o ar que eftá dentro da bexiga , náo

tem quem o comprima ; aíTim diiata-fe , c

enche toda a bexiga, como vedes : o mef-
mo fuccede ao ar

,
que eftava nos poros da

pêra
; por iíTo fica a fua pele liza , e fem

rugas , como eftais vendo.

Silv. Náo me poíTo perfuadir
, que cíTa mu-

dança proceda do pezo do ar. Se nós tor-

narmos a pôr eftas coufas no ar livre , tor-

naráo ao feu antigo eftado ?

Theod. Sim
,

porque torna o pezo do ar a

comprimir eftes corpos como antes ; eu me-
to o ar no recipiente , abrindo huma chave ,.

que ha p.nra ilTo. Vede.
Eug. Eis-ahi a bexiga quafi vafia outra vez,

e a pêra enrugada. Credes já, Silvioi

Theod. Efperai , náo deis credito ainda
,
que

jnais experiências ha , auc vos háo de obri-

gar
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gar a iíTo. Aqui eílá efta manga de vidro

*• (.^ fiS' !• Eflanipa 2.) com himia pele de
*• bexiga atada em fima á maneira de tambor;

em lugar do recipiente ponho efta manga
de vidro fobre a máquina : cu mando traba-

lhar com a máquina , e reparai no que fuc-

cede.

Silv. Que he ifto ? Que eftouro foi eíle ?

Theod. A pele
,

que tapava a manga , trinto

que tirei o ar
,
que eftava dentro delia , re-

bentou para baixo , como vedes. Em quan-

to efta manga de vidro eftava cheia de ar,

o ar
,

que eftava debaixo da pele , impedia

que o ar
,

que pezava de ílma , a não re-

^
bentafíe

;
porem tanto que eu com a miquir

na tirei o ar
,

que eft:\va dentro da manga

,

o ar
,

que péza de fima , náo acha quem
ampare a pele pela parte de baixo , carrega

nelia, e rebenta-a. O mefmo fuccede ao vi-

dro ; efpsrai , e vello-eis. Aqui tendes efte

canudo de cobre ( B ) aberto por ambas as

2. partes (^ftg.i. Efiampa 2.^, eu o tapo com
2. efte pedaço de vidro (E) , e o ponho fo-

bre a máquina no lugar do recipiente
, para

lhe tirar o ar de dentro : vereis como reben-

ta o vidro , tanto que lhe faltar o ar
,

que

eftá por baixo do vidro.

Silv. Vejamos, mas de longe....

Eug. Eis-ahi o vidro feito em migalhas.

yhcod. Advirto
, que para fe fazer bem efta

experiência , entre o vidro , que fe ha de
quebrar , e o canudo de cobre ( B ) , de\^e'fQ

por algum couro molhado , c furado no
meio

,
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meio

5
para que o vidro aiTente bem no ca-

nudo 5 de force que náo poffa paíTar o ar de

fora por entre o vidro , e o canudo. \^ereis

agora outra experiência divertida. Aqui eftá

efte canudo de latáo ( ] fi^.
i^. Efiamía 2. ) 5 EfV. 2,

íobre eile ponho ell:aamecade de rnnísá (íh), ^i- 3»

carrego algum tanto nella
,
para que fique a

boca do canudo cravada na mafsá j vereis ,

que tanto que tirar o ar de dentro do canu-

do 5 a maísá entra pelo canudo dentro ,
par-

tindo-fe com hum eftouro
; porque como

ihe falta o ar, que da parte de baixo a am-
parava 5 o ar de íima com o feu pezo a vai

encravando até a partir. Eu mando trabalhar

com a máquina.

Eug, Ella vai-fe fumindo , e encravando pelo

canudo ahi eftourou , e foi para

dentro do canudo a parte que coube pela

fua boca.

Theod. Aqui temos agora efte frafquinho (H
fig. 4. Ellampa 2. ) ; he quadrado , e aiíim Eíl. 2,

he precifo ; tem na boca huma rofca , com ^&* "*•

que fe atarracha no bico da máquina ( i Ef-
tampa i. fig. 8.), por onde fe tira o ar do Eft. r.

recipiente : agora em quanto tem ar dentro , ^S* ^»

o ar de fora
,

que lhe carrega , e o oppri-

mc , náo o pode quebrar
; porque tanto car-

rega o ar de fora , como o ampara , e fuf-

tenta o ar de dentro
; porém fe lhe tirarmos

o ar de dentro , como o ar de fora não acha

quem de dentro lhe refiila , fará o frafqui-

nho em pedaços j mas para que náo nos fal-

te nos olhos algum bocadinho , aqui lhe po-

nho



I4S Recreação Filofoficn

nho por fora efta rede de arame (M) para

cautela.

"Eug, Efta experiência tarda mais tempo que
a da mafsá . . . . , eis-ahi rebenta tudo

,

quando eu menos cuidava.

Silv. E quebraftes o volío frafquinho por con-

ta do pezo do ar i

Theod. Náo fervia fenáo para ilTo. Scnremo-

nos
,

qu2 depois continuaremos com outras

experiências. Dizei-me agora , Silvio : Eíle

pezo 5 ou opprefsáo
,

que quebrou efte fraf-

co
,

que rebentou a bexiga , e fez os mais

efFeitos , he corpo que opprimia eíTes cor-

pos ?

Eug. He fem queftáo ; primeiro que os re-

bentaíTe , ou quebraífe , havia de opprimil-

los.

Theod. PoÍ3 o mefmo ar
, que eftnva íòbre

eftes corpos que fe quebrarão , eftá fobre os

nolTos corpos : logo fe os opprimia a ellcs

,

também nos opprime a nós.

Silv. Tende mão : eu quero conceder-vos

iíTo
i
mas reparai

,
que eftais perdido j dahi

infiro eu : Logo aííim como o pezo do ar

opprimio tr.nto a eOes corpos
,
que os re-

bentou ; também nos opprime tanto a nós,
que rebentará? Vedes, Theodofio ,

que vos

cncravaftes na voíTa mefma lança ? He o que
eu digo 5 Eugénio ; tudo iílo he quimera.

Theod. O que fuccedeo ao frafco de vidro

,

&c. também nos fuccederia a nós , fe não
tivclTemos dentro de nós muito ar , como já

vos diile. Reparai^ que em quanto o frafco
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^eve dentro de fi ar baftante, náo rebentou:

o mefmo digo dos mais corpos ;
porque o

r.r interior com o feu elafterio , rebatia a

força
,
que fazia de fora o ar exterior ; eis-

- aqui porque nós náo fentimos moieftia , nem
damno com o pezo do ar

,
que nos oppri-

me
;

porque temos dentro em nós grande

quantidade de ar, como vos diíTe.

Eug. Dizei-me vós , Theodoíio : E qlianro

importará o pezo do ar
,

que carrega fobre

cada hum de nós , eftando pofto no campo i

Theod. Por cfta volTâ pergunta infiro
,

que

eftais nhuma equivocaçáo mui grande, e he
,

que hum homem poífo no campo tem mais

pezo de ar fobrc ú , do que pofto dentro

em caía.

Eug. Eu niffo eftava ; porque dentro em cafa

lóm.ente carrega fobre mim o ar
,

que vai

até ao teilo ,
que he muito menos do que

o ar
,

que tenho íobre mim , quando eftou

no campo.

Silv. Nilío tendes vós razão , Eugénio.

Thcod. O ar já fabeis que he hum corpo li-

quido 5 e os corpos líquidos náo pezáo , co-

mo os foiidos. Lembrar-vos-ha 5
que quando

tratei do modo , com que pezaváo os liqui-

des fobre o fundo de qualquer vafo , vos

dilTe
,
que pezaváo igualmente para as ilhar-

gas com tanta força, como para baixo (i);

e que todas as vezes que a bafe , ou fundo
,

fobre que pezaváo , era igual , e era- a mef-

nia altura perpendicular do liquido ^ fempre
im-

(
I ) Tom. I. Tard. IV. • IV.
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importava o mefmo pezo , ou a columna
foíle direita de baixo até fjma , ou vielíe

com rodeios ( i ).
Eii^, Bem lembrado eftou defía doutrina.

Theod. Pois eis-ahi porque o ar tanto péza

fobre nós elidindo em cafa , como eflando

no campo
; porque ellando em caia , ou no

cam.po 5 fempre péza fobre nós huma colu-

nina de ar
, que vai de nós ate lá íima ao

fim da athn)0sfera do ar
,
que dizem terá de

altura quinze até vinte léguas, pouco mais,

ou menos
, ( chamamos athmostcra do ar

todo eíle efpiiço á roda da terra
,

por onde
fe eftende o ar

;
por quanto o ar não chega

lá até o ceo , como imagina o vulgo. ) Ha
porém huma differença no que hia dizendo

,

e he
,
que fe eftamos no campo

,
péza fobre

nós huma columna de ar direita
; porém ie

eftamos em cafa
,

péza fobre nós huma co-

lumna torta
,
que vem lá do fim da athmos-

fcra até á janeila , dahi até nós ; mas ainda

que efta columna aílim torta feja mais com-
prida

,
que a outra direita , fempre o feu

pezo he igual , como vos moílrei com evi-

dencia ,
quando tratei do pezo dos líquidos

nos vafos inclinados ( i ) 5 e nos vafos em
fima mais eflreitos

,
que em baixo : a razáo

he
,

porque tem a mefma bafe , e a mcfma
altura perpendicular. De forte que como ei-

te ar de fora tem communicaçáo com o que

çlH dentro em cafa , opprime-o tanto , co-

mo
( r ) Tom. I. T.ird. IV. í. VI. e VH,
( 2 ) Tom. I. Tard. IV. f. VIL
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mo o que lhe fica por baixo a prumo até á

terra : efte ar oppnmido carrega ibbre nós

£om força igual ao feu pezo , e á oppreísão

que lhe faz o ar de fora ; que efta he mui-

ta
, porque he tanta

,
quanto he o pezo da

coiumna lá de fora ate ao fim da atnmosfe-

ra ; aiíim vimos a ter fobre nós hum pezo

igual ao de huma coiumna de ar , de nós

até íima ao fim da athmosfera do ar.

Bu^- Agora vejo o para que fervem as dou-

trinas
5
que então me déftes.

*Ihcod. Pofto já de parte eíie prejuízo , com
que cftaveis , «-efpondo cá pergunta que me
fizeftes : Q.nanto importaria o pezo de ar,

que carrega fobre nós ? Não fe pódc dar

medida certa
; por quanto conforme for a

extensão do corpo ,
que cada hum tem , aí-

fim he mais larga , ou mais eftrcita a co-

Jumna de ar
,

que carrega fobre elle : mas
dar-vos-hei huma medida certa

,
por onde fe

pode vir a conieclurar pouco mais ou me-
nos o pezo de ar , qu2 cada hum traz fo-

bre fi : a coiumna de ar
,
que tenha de bafe

hum pé de rei cm quadro
,

péza dous mil

trezentos e quatro arrates. Pé de rei he hu-

ma certa medida
,
que tem doze pollegadas

,

ou palmo e meio dos noíTos : e por eftas

contas occupanco aeftatura ordinária de hum
homem três pés de rei , vem a importar o

pezo de ar que o opprime mais de féis mil

arrates.

Eu^:^. líTo , Theodofio , náo pôde fer ; vós

equivocais-vos nas contas.

Thcod,
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Theod. Não me equivoco : olhai , hnma cor
lumna de ar

,
que tenha hum pé em qua-

dro
5 péza tanto como huma columna de

agua deíTa largura
,

que tenha trinta e dous
pés de altura 5 como eu vos moftrarci hoje,
ou á manha , fe hoje não houver tempo ;

cada pé cubico de agua péza fctenta e dous
arrates ( i ) ; multiplicando fetenta e dous
arn.tes por trinta e dous pés , fahe o pro-

duclo de dous mil trezentos e quatro ,
qus

he o pezo de huma columna de ar^ que te-

nha por bafe hum pé quadrado ; fe a ex-

tensão de hum homem occupar três pés

quadrados , multiplicando aquelle pezo por

três , fahe o produéio de féis mil novecen-
tos e doze

, que tanto imporiará o pezo de
três columnas de ar

,
que cada huma tenha

por bafe hum pé quadrado , que reduzido a

arrobas , Tomma mais de duzentas : que me
dizeis 5 Eugénio 1

Eug. Parece incrivel não nos fazer rebentar

tanto pezo.

Tbcod. Mais p^zo tem certamente fobre íi á

proporção hum peixe no fundo do mar al-

to 5 e com tudo não rebenta : que importa

termos lohre nós mais de leis mil arrates
,

fe dentro de nós temos ar capaz de fuílcn-

rar todo elTe pezo ? Se vós tiveíTeis fobre a

volTa mão mais de mil arrobas , e eu por

entre os dedos vos puzelTe huns efpeques

capazes de íuftentar todo effe pezo , fenti-

rieis na mão moleflia alguma ?

Eujir.

{i] Regnault Eiitret. Phyfiq, tom. i. pag. 5Sj'
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Eug. Certamente náo.

Jhcod. Pois o mefmo fuccede cm nos cem o

pezo cio ar : o r.r
,
que eftá dentro dos noi-

ios poros 5 e dentro em nós , he c?.paz de

íuílentar todos eííes íeis mil arrates de ar,

que carregáo de fora.

Silv. Com que vos quereis fuftentar féis mil

arrates de pezo com huns efpeques de ar í

Galante maquina na verdade

!

Theod. Já que ambos eílais incrédulos , va-

m.os ás experiências , e depois fallaremo?.

Aqui* tendes eík caixa de páo (^Afig. 5. E!"^. 2

EjUnip. 2.) com fua tampa (B) , a qual ^Z- 5'

rem três argolinhas nas ilhargas
,
que encai-

xáo neíles três ferros
j
que eíláo pegados na

caixa , em ordem a que , quando a tampa

{& levantar, náo tenha perigo de cahir para

a ilharga.

Eug. E para que he efte ferro ( m ri ) ,
que

eflá pregado no meio da tampa da caixa ?

Thccd. He para enfiar por elie eíles pezos de

chumbo (E E), para que náo pcfsác cahir

da tampa da cai^xa para as ilhargas. Reparai

agora , Silvio ; aqui metto dentro da caixA

efta bexiga
,

que náo tem nem ametade do

ar
5

que lhe podia caber ; bem vedes que

ella náo enche toda a caixa : ora eu a cubro

com a fua tam.pa , e lhe ponho em íima ef-

les pezos
,
que pezáo quarenta arrates. Tudo

iílo vai dentro da máquina , e o cubro com
o recipiente

,
para fe lhe tirar rodo o ar,

pue opprime a bexiga da parte de fora.

Silv. Em quanto a máquina yai trabalhando

,

dí-
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dizei-nos
,
que ha de fucceder í

Tkeod. Vereis
,

que a bexiga , aííim que lhe

falta o ar
,
que eílava fora delia , fe dilata

tanto
5 que enche a caixa ( A ) , e vai le-

vantando a tampa ( B ) com os pezos ( E E )"'

que eftaváo em fima ; n?o me creais a mim

,

2. crede aos volTos olhos (Jig. 7. Eflavip, 2.),-

7* \'edcs já a tampa feparada da caixa í Efpe-

rai hum pouco , e vereis
,
que ainda fe le-

vanta mais.

Eug. Náo ha dúvida : já eíTá totalmente fe-

parada da caixa : eu lá vejo dentro a bexi-

ga Çooo^ bem cheia. Náo vedes, Silvio r

Silv. Bem vejo : mas que faz ifto a.o ponto ?

Theod. Se tendes vifto , fentemo-nos a dif-

correr. Dizei-me vós , Silvio
,
quem impe-

de , e tem máo naquella tampa carregada

com quarenta arrares de chumbo ? Quem,-
dii^o , impede que náo defça para baixo a

alTentar-fe na caixa , como eílava antes ? Sup-

ponho que vedes muito bem, que o ar in-

terior da bexiga he quem fuílenia todo

aquelle pezo.

Silv. AÍIim he , náo fe pode neg*ir,

Theod. Pois como aííím , meu Doutor? Com
efpeqnes de ar quereis fuftentar quarenta ar-

rates ! Adverti agora : eíles quarenta arrates-

r.áo podem comprimir o ar, que eítá na be-

xiga 5 de forte
,

que ella fe accommode na

caixa fechada : logo para o comprimir de

forte
,

que a bexiga íe accommode dentro-

da caixa fechada , como eílava antes da ex-

periência , he precito hum pezo maior da-

que
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que os cuarenra arrares. Não hc 2fi-'m í

cÇ/ZV. Neceílariamente aílim ha de fer.

T/;tCii Bem : logo fe eile ar livre ,
que vos

dizeis que não péza ; fe efíe ar, à\2,o ^
por

íi rò comprimir de tal forre a bexiga
,

que

caiba na caixa fechada , haveis de conceder

,

que péza mais de quarenta arratcs
,

porque

faz o que elies náo podem fazer.

SUv, Sim Senhor.

Thcod. Agora deixai-me metrer o ar na má-

quina , e tirar a bexiga cá para fora

Aqui a tendes no feu eftado natural

\^edes
5

que cabe á vontade dentro da cai-

xa 1 Dizei-me agora : Quem comprime efte

ar da bexiga ? Quem fí;Z ,
que não efteja

tão dilatado , como ha pouco tem.po eílava

,

quando levantava a tampa carregada com os

pezos ?

Eii^. Será o ar exterior
,

que agora tem fo-

bre Cl 5 de cuja oppfefsáo eftava livre ,
quan-

do tiraíles o ar da máquina.

Thcod. Eftais poraquclla reípofta, Silvio? Se

eftais , vede que dai^ ao ar
,
que carrega fe-

bre eira bexiga , mais de quarenta arraies de

pezo ;
porque o pezo do ar

,
que carrega

Ibbre a bexiga, comprime-a m.ais do que a

com.primiáo os quarenta arrates de chumbo.
Logo a columna de ar

,
que carrega fobre

eíla bexiga, péza mais de quarenta arrates:

vede agora quanto mais pezará a columna

de af ,
que carrega fobre qualquer de nós

;

porque , como já vos diíTe
, quanto miaior

he a fuperficie de qualquer corpo , t.mto

mais
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mais larga hc a columna de ar, que carregV

fobre elle ; e quanto mais iarga he , tarico

mais péza.

Silv. Ainda aílim , fempre vai grande exceíTo

de quarenta arrates a féis mil e tantos, que
vós dizieis que carregaváo fobre nós.

Theod. Também he grande o excelTo ,
que

qualquer de nós leva a efta bexiga
,

que
apenas cobre a palma da máo.

Eug. Já agora não tendes , Silvio
, que repli-

car , que eftá o ponto r\'identemente pro-

vado.

Theod. Concluindo pois o difcurfo : Aflim

como o ar
,

que eítá dentro da bexiga , rc-

íiile ao pezo dos- quarenta arrates de chum-
bo , e refiftirá a oitenta , e cem , Aí a bexi-

ga for muito maior ; aííim o ar
,

que eílá

nos nofíos poros , reíifte ao pezo de iodo o
ar exterior , que nos comprime. De forre

que efte ar, que eftá dentro da bexiga, ef-

tá compreDb j e já vos moítrei
,

que era

elaftico : todo o corpo elaftico
,

que. eító.

compreflb , faz for-ça para fe dilatar ; eis aqui

o modo, com que reíifte ao pezo do chum-
bo ; os pezos- carregaváo na bexiga para bai-

xo , o ar interior por caufi do feu el .fterio

fazia força
,

para que a bexi-^a fe dilata Je,

e levanta-fe para fima ; e como efta força

do elafterio era mais forte que a que faziáo

os pezos de chumbo
, por ilfo o ar os le-

vantava. Tanto porém que eu tirei a bexiga

eá para fora , como fobre ella carregava o

ar exterior , e p leu pezo he maior que os

tjua^
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quarenta arrares ,

por iíTò o pezo do ar ex-

terior vence a refiftencia ,
que faz o ar in-

terior ; e aílim comprime-o mais , e o reduz

a menor eípaço : e le o reduz a menor ef-

paço , claro fica que ha de* ficar a bexiga

mais baixa , ou vaíia. Náo vos parece iíío

verdade , Silvio ?

Silv. Quero cuidar rtifto maia devagar , que

cftas coufas náo le me podem cá ajuílar com
a razão: fe vos, Eugénio, vos dais por con-

vencido no que toca á voíTa parte , ide

,

Theodoíio , continuando com o diicurío pot

diante.

Eug. Eu dou-me por convencido ; ío tenho

huma duvida, e he efta : Se o pezo do ar

exterior vence a refiílencia do ar
,

que eftá

dentro da bexiga
,

porque náo a comprime
mais? Eíle ar, qr.s aqui eftá , ainda fepode
reduzir a efpaço muito menor , conforme ao

que vós diíTeftes
,
quando explicaíles a com-

primibilidade do ar. ( i )
Theod, He verdade que efte ar , que eftá na

bexiga , ainda fe pode comprimir mais ; mas
para iílb requer-le maior força , do que a

que tem o pezo do ar aqui. Haveis de fa-

ber , Eugénio
,
que qualquer corpo elaftico ,

quanto mais fe comprime , mais força faz

para fe reftituir , como viftes ha pouco na-

quella efpada ; aílim também o ar
,

quanto

mais compreflb eftá , maior he a força do
feu elafterio : daqui procede

,
que quando o

ar exterior comprimio efta bexiga , foi-a

Tom. IIÍ. R com-

{ í ) «. IV. deíla me fina Tarde.
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comprimindo pouco a pouco ; ?.o princípio

era maior o pezo do nr
, que a íorça do

elaílerio
, por ilTo o ar exterior hia vencen-

do 5 e comprimindo
i porem como ao mef-

mo palTo que creícia a comprefsáo , crefcia

também a torça do ciafterio , crcíceo ell:a

tanto 5 que veio afua força a iguaiar-le com
o pezo do ar exterior ; aííím ficarão cftas

^ duas forças em equilibrio ; nem o pezo do
ar vence o elaílerio comprimindo mais a

bexiga, nem a força do daíleno pode ven-

cer o pezo do ar diiatancJo a bexiga ;
per

iíTo fica nefte eftado quieta fem fe dilatar

,

nem comprimir. Ponde vos efta bexiga af-

fim atada onde feja menor o p=zo do ar,

vereis que enráo o elaílerio do ar interior

vence o pezo do externo , e a bexiga fe di-

lata
i

peio contrario ponde efta bexiga onde
feja maior o pezo do ar , do que he aqui

,

vereis como então o pezo áo ar externa

vence o elaíleno do ar interior , e fica a be-

xiga mais comprelTa.

Siiv. E como fe pode ver ilTo ?

ThcOíi Eu o digo : Levai ei^a bexiga â hum
monte bem alto , e fica mais cheia , e ex-

tendida ; levai-a a hum profundo valle , ou
poço 5 e fic:.rá muito mais vaíta , do que
efta.

Eug. ElTa he a experiência do odre
,
que vós

já allegaíles. Mas do que tendes dito infiro

eu, que o ar, que remos junto a nós, eftá

mais compreiTo , do que o que eílá lá em
fima delíes montes mui altos.

ThcocL
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9

Th:cd. E inferis bem. O ar, Eugénio, car-

rega hum fobre outro : aquclle que ficn mais

abaixo , rem íbbre fi maior pezo , e necella-

riamente ha de ci-tar mais comprelTo. Eil:a

he a razáo
,
por que nos montes mui altos

,

como o Oiympo , &c. dizem
,

que íe não
p5de viver muito tempo, por quanto elíe ar

ahi , como rem fobre fi menos pezo , eftá

menos comprelTo ; e aílim náo ferve para a

rei^piração
,
porquanto , comiO vos explicarei a

feu tempo , a comprefsso , e elailerio do ar

são precifos para a circulação do fangue , c

outras utilidades da refpiraçáo. Daqui pro-

cede
, que na máquina Pneumática fe met-

termos hum gato , ou hum pombo , ou ou-

tro an-mal femelhante , tanto que principia-

mos a tirar o ar , de forte que fique mais ra-

refeito que o outro queláreíta, entra o ani-

mal em anfias , c convulsões , e breviílimia-

mente morre ; fe quereis ver iflo , breve-

mente fe faz a experiência.

Eug. Sendo a experiência em gato , não fe

me dá
,

porque he animal , a que tenho

cdio.

Thcod. Pois vamos a iíTo ; deixai-me preparar

eíle recipiente maior, em quanto me trazem

o defgraçado.

Silv. Sem culpa fe vê condemnado á morte

por amor das Filoíofias m.odernas : e que

culpa tem o pobre das dúvidas de Eugénio?
Lá trazem o miferavel.

Theod. Reparai na brevidade . . . . , já entra

em convulsões {fig. 8. Ejlampa 2. )
R ii

' Eug.
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Eug. ]á vejo que morre
,
perdoemos-lhej-TTico-

doíio ; não diga Silvio , c]ue aprendemos a

íer cruéis até com os animaes innocentes;

abri a chave , e deixai entrar o ar dentro da

máquina.

Jheod. Já eftá livre do mal : fentemo-nes , r

continuemos o difcurlo.

Eug. ]á ve;o que o ar por mui rarefeito faz

mal, e também fera nocivo, por eftar mui
compreilô.

Theod, Também : eíla he a razão por que os

que váo ao fundo do mar dentro das cam-
panas urinatorias

,
quando vem para fora,

vem com os olhos pizados , e outros firraes

de náo fe acharem lá muito bem.

Eiig. Eu n^áo fei que coufa he ilTo Ò2 canipa-

na urlnatoria.

Theod. Explicar-vos-hci o que he , ou para

melhor i-ntelligencia eu vos moftro huma
2. ÇJig. 6. E(lampa 2. ) . Aqui a tendes : he

hum como grande recipiente de vidro , ou
de outra qualquer matéria ^ á roda ha de icr

huma cinta como elli ( í e e ) carregada de

pezos de chumbo , mette-fe na agua aíTim

direita com a boca para baixo ,60 homem
que quer ir ao fimda do mar , vai dentro

em hum polleiro como paíTaro : defte modo
ãeCce até ao fundo do mar , fem que lhe to-

que pinga de agua.

Eug. E porque náo entra agua dentro ?

Thcod. Porque a agua náo pode entrar para

dentro da campana , fem botar o ar foca

dahi : ora o ar náo tem por onde fahir,

por-



Tm'de decima terceira, 261

porque a mefma agua lhe tapa a boca ; h-
çamos experiência. Eu mando vir hum valo

com agua , vereis como metrendo-lhe a cam-

pana direira, náo lhe entra agua denrro.

£ug. Náo he necellario ; agora advirco
,
que

illb fuccede com qualquer copo de vidro

,

que metPendo-o direito com a boca para

baixo dent*-o da azua , náo ie enche : vamos
,. . .

o ^f

ao que dizíeis.

Thcod. O ar
,
que fica denrro da caiv.rana

Winatoria y refiíle por caufa do íeu elafterio

a que a agua cntrs ; mas náo pôde reiiftir

tanto
5

que a agua náo entre até á altura de

hum Aqúo ou mais , conform.e for a altura

do rio 5 ou da agua
,
que ha da camvana pa-

ra Cma
;
porque eita agua

,
que efta na bor-

da da campana
,
quer entrar para dentro por

caufa do pezo da outra
,

que tem fobre íl ;

eíle pezo hc maior (como vos diíTe na Tar-
de dos líquidos ) ,

qiLinto maior he a altura

da agua
,
que ha da campana para fima

;

alem diílb íobre a Tuperíicie do rio carrega

o pezo do ar
,

que lhe correlponde ; deite

modo já a força que a agua faz para entrar

,

He mui grande , v)orque he a força de todo
o pezo do ar 5 e do pezo da agua

,
qi-:e ha

da campana para íima ; ailim eíía força ven-

ce o elafterio do ar
,

que eftá dentro da

campana, e comprime-o algum tanto mais;
por ilTo o homem que lá eltá , padece hi i-

tante incommodo , e náo pode lá aturar

muito tempo
;
porem demora-fe o que bafta

para bufcar no fundo do mar o que fe que-

ria
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ria tirar, que he a fua utilidade.

"Eug. Por certo que he grande ; mas não dei-

xemos a matéria, em que fallavamos.

Theod. Todo eíle ar , Eugénio , pfza , c pof

ilTo o que eíla mais abaixo , eííá mais ccn-

deníado ; mas dahi íe infere, que he mais

pezado , conforme ao que hca dito do maior

ou menor pezo dos corpos ( i ) • efta he a

razão da dilíiculdade
,

que ha em medir a

p.itura
,

que tem efta região do ar ;
porque

fe todo folTe igualmente pezado , fabendo-íe

quanto péza hum pé cubico de ar , e por

outra píTte
,
quanto péza huma columna in-

teira
, que tenha a largura de hum pé cm

quadro , vinha-fe facilmente a conhecer quan-

tos pés tinha eíTa columna de altura
;
porém

a verdade he
,
que o ar quanto mais vai pa-

ra fima , mais raro effá , e menos péza á

proporção ; como também nos poços , e con-

cavidades da terra m^ais denlb eftá , e mais

pezado ; nillo fe funda o difcurfo de Mr.

Amou tons ( 2 ) acerca do ar fubterraneo :

elle julga que o nr
,

que eíliver dezoito lé-

guas pela terra abaixo , eftar.á la neiTa dif-

tancia tão denfo como o rzougue.

Eug. Parece muito , Theodofio.

Thcod. Eu não defendo por agora eílc penfa-

mento
;
porem como o ar he iummamente

c^mprimivel por caufa dos innumeraveis pe-

ros que tem , e muita fiexibiiidadc d;is luas

partes, crefcendo o pezo que oopprimc, ha

de

( I ) Tom. I. Tard. I. $. V.

(2) Memoires ds TAcademie 170J. pag. líl.
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áe crefcer 2 fua comprefsáo ; e (juanto mais

for pr.ra baixo , mais comprelTo ha de eftar

forçoíamente : allim no íim das dezoito lé-

guas fempre ha de ter huma grande com-
prefsáo ; porque além do pezo do ar

,
que

ha da face da terra para íinia , ha toda eíía

cohimna de ar àt dezoito léguas , e de ar

cada vez mais compreiío ; pelo que a mira

não mt parece illo incrivel. Huma coufa

acho a leu favor, e he
,
que conforme a ex-

periência que fez Mr. Hales
,

quando redu-

zio o ar a hum efpaço mil quinhentas e íin-

coenta e hum.a vez menor do que o que

occupava naturalmente , entáo eítava o ar

muito mais condenfado que a agua , com.o

judiclofamente obfervou Alufchenbroeck , c

mais pezado que ella ; porque conforme o

computo que fesuimos
,
quando o ar c^-^e*

galTe a occupar num efpaço oitocentas ve-

zes menor que a fua extensão natural , en-

tão eíbva láo denfo , e táo pezado como a

agua : logo todo o exceflb de comprefsáo ,

q le ceve dahi por diante até ficar nhum ei-

paço niii quinhentas c fincoenta e huma ve-

zes menor, fez que ficalTe o ar mais denfo,

e mais pezado que a agua.

Eu^. Não ha duvida ,
que affim havia de fei

forçofamente ,
porque tinha mais matéria

que a agua.

Silv. Ora ainda vós , Euger.io , credes nas

doutrinas de Theodofio , e no que dizem lá

os feus livros !

Eug, A mim para me convencerem baftáo as

ex-
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experiências
,

que vi com os meus olhos

}

náo me he necelTario valer do que dizem os

outros : pelo que , náo queirais vós fazer o
volTo aíTenfo dependente da verdade de hu-

ma noticia ou outra : attendei vós ás expe-

riências que viftes ; e fe náo as achais con-

vincentes 5 relpondei-lhe ; mas fe vos parece

prováo o pezo do ar
, f>orque razão duvidais

ainda ? Mas vós já citais em pc , acafo náo
goílais da converfaçáo ?

Sllv, Sim gofto ; mas agora me lembrou
, que

antes que me recolha para cafa , tenho que
ir cumprimentar o Marquez . . .

. ,
que já ha

três dias que eílá cá na fua cafa de cí.mpo ;

e eu ainda hontcm o foube : efla matéria he
mais larga do que inv.ginava ; hoje nunca a

podiamos acabar
,

porque são Ave Marias •,

á manhã continuaremos.

Theod. Náo quero que falteis nem ás leis da

politica, nem ás horas do voíío cíludo. For
tanto , hoje fica provado o pezo do ar , c o
feu elafterio , e m»ais propriedades j á ma-
nha veremos os principaes cffeitos

,
que fr.z

alíim o pezo , como o elaílerio do ar ; no
que náo háo de faltar contendas.

Silv. Náo tenhais fuílo , Eugénio
, que no

íim fempre vós haveis de ficar crendo na
doutrina de Theodofio , ou eu duvide, ou
náo duvide. Eftais de tal forte preoccupado

contra as minhas Filofofias do tempo anti-

go
5
que nada vos parece bem. Mas Adeos

,

Adeos , cada hum figa o que quizer ; que

fe entramos a averiguar eíle ponto , náo me
irei
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irei daqui hoje : ficai-vos embora.

Thcod. Adcos : ponde-me lá aos pés do Mar-

quez 3 que eu á manha pela manhã o buf-

carei.

TARDE XIV
Dos efFeitos mais notáveis aíTim do pezo

do ar, como do feu elaílerio.

§. I.

'Moflr/t-fe como a caufa ,
por que a agua foh

dentro das bcmbas , nao he o horror do Facuo.

Silv, T\. T Ao vos haveis de queixar hoje

,

I
^W Theodoíio , de que venho tarde ;

aqui eítou já ha rempo efperan-

do por vós.

Theod. Tinha-me demorado lá no quarto de

Eugénio , cuidando que ainda náo teríeis

vindo : deixai-me mandar aviío a Eugénio . .

Silv. Preveni , e adiantei as horas coíluma-

das
5 porque honrem tive pena

, que a noite

nos fizeíle interromper a nolTa conferencia ;

hoje náo quero que fucceda o mefmo , por

ilfo vim mais cedo.

Eug. Pelo que vejo , Silvio , vós náo defgof-

tais deftas conferencias ,
pois acudis a ellas

táo diligente , e cuidadofo ^ nós ainda vos

náo
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ráo efperavamos : o cerco he , meu Doutor,
que não lou eu lo , a quem as experiências

curió fas
, que vemos aqui , attrahem , e fa-

zem ^cftar da Filorofia.

Silv. B?.ftava-me a mim o ver
,

que vós tí-

nheis recreação , e divertimento neftas con-

verlaçóes
,

p:ra que eu vielTe a elias com
toda ã promptidáo , ainda quando náo hou-
vefie huma rr.záo tio forte , como ha na

boa amizade
, que profefib com Theodoíio :

mas náo percp.mos tempo , vamos á matéria

das nofíp.s difputas.

Thcod. Hontem difcorremos fobre a nature-

za 5 e propriedades do ar ; hoje veremos os

principaes eíFeiros
, que nc.fcem deiías pro-

priedades 5 elpecialmente os que tem por

cauia o pezo do ar , e feu e'aílerio
,

que

s'2j^ quafi os mefmcs efieiros. Seia o primei-

ro cffeito a lubida da agua dentro das bom-
bas 5 e íiringas.

Eug. Pois quando eu com huma firinga chu-

po a agua
, que eftá em hum vrfo

,
procede

iíio do pezo do ar ? Nunca tal me veio aò

penfamenro. Qiie dizeis, Silvio?

Silv. Quanto para eíTe efTeito he efcurado pe-

zo do ar. Cá nas noíTs Filofofias damos
caufa mui baflantc

,
que he o horror do \'a-

cuo : de forte que , Eugen'o , he certo ,
que

a agua he pezada ; e que fendo pezada , náo

póde lubir para fima n;^turaimente
;
porém

ne lei da natureza, que náo haia\'acuo nei«

te mundo , ifto he , lugar totalmente vallo ;

nem naturalmente o pôde haver j porque fc-

lia
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j

ria huma como feriaa , que fe fazia na na-

tureza : ora como irto he huma caufa com-
mua , rocios os corpos cedem, deixai-mo di-

zer aílim 5 do Teu pezo
,

para acudir á in-

teireza ò.o Univerio, ifto he
,
para impedir

que náo haja Vácuo. Quando eu metro a

ponta de huma íiringa dentro da agua , e

puxo pelo embolo , ou eftopada ; huma de

duas 5 ou a agua ha de fubir a occup-.r o

efpaço que deixa o embolo , ou elTe eípaço

ha de ficnr vaí]o : ficar vafio era hum gran-

de inconveniente , a que roda a natureza

tem horror
;

para que náo fucceda iíTo , Ic-

be a agua para íima a encher o váo ca ii-

ringa ; e fe tirais a íiringa para tora do va-

fo y náo cahirá a agua fora pela meíma ra-

zão ;
porque fe cahilTe , ficava vácuo eíle váo

da firinga : por eila razão a agua deipreza o

feu pezo 5 e fe deixa ficar fem cahir para

baixo, tendo caminho aberto p..ra cahir, fe

QuizeiTe.

Eug. Ora graças a Deos
,

que j í me expli-

caites hum effeito natural no voíTo íyírema

,

de forte que me fatisfizeíTe. Se tudo o m.ais

folTe aíhm, náo teria dúvida a fer Feripate-

tico. Vós , Theodofio , náo vos parece que

iíto eílá poílo na razáo ?

Thcod. Parece-me que náo. Eu irei dizendo

os fundamentos, que m.e obrigáo anão con-

cordar com Silvio. Primeiramente dizei-me ,

Silvio : Eíía agua
,
que fóbe pela firinga ai-

íima , fóbe eila por li mefma , ou leva-a al-

guém ?
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Silv. O embolo , ou eflopada
,
que eu levan-

to com a máo , he quem traz a agua para

ííma.

Theody O embolo náo pode puxar pela agua

,

porque náo lhe roca ; entre o embolo , e

agua medeia rodo o bico da firinga
,
que

eftá cheio de ar, antes que a aí^ua Tuba ; e

eíTe ar fempre fe confcrva entre a agua , e

fuperficie do embolo ; ifto vè-fe com huma
experiência fácil : ponde no embolo pela

Íxirte de baixo hum papel fccco pegado com
luma obrea \ limpai a firinga por dentro

muito bem , mettei o embolo no leu lugar

,

e fazei fubir a agua de algum vafo , tendo

a firinga direita a prumo para baixo ; náo a

fecheis por fima , ide puxando o embolo
ate fahir fora da firinga, e achareis o papel

táo fecco como antes : lo^o eftando nflim a

lifinga bem direita , he certo que o embolo
náo tocou na agua ; c fe náo tocou nella

,

como a pode puxar , e trazer para fima ?

Al'im de que , fe quereis convencer-vos que
he verdade iRo que vos digo, antes de met-

ter a firinga na agua , náo ab.iixeis o embo-
lo até o fim da firinga , deixai-o ir fomente

?.te o meio , e dahi puxai-o para fima ; ve-

reis que a agua fóbe fcm o embolo lhe to-

c.ir. Logo fe a agua fóbe , náo he porque o
cir.bolo puxe por ella , e a leve para lima,

pois náo lhe toca.

Eii^. E ainda que lhe tocaffc , o embolo he
lizo por baixo , náo podia trazer a agua.

Silv, Eu náo digo que o embolo pega na

agua,
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agua 5 e a leva para fma 3 digo que a pu-
xa ,

porque quando o embolo le Icvanra , a

agua vai para ííma.

Theod. Bem eftá ; logo a agua vai por fi mer*
ma para íima?

Silv. Sim
,
para impedir que fe dè o \'acuo ,

Gue eftá imm.inente : ifto he
,
que eilá para

iucceder, fe a agua náo fubir.

Theod, E quem deo noticia á agua
,

que ef-

tava para iucceder Vácuo , fe ella náo fubif-

fe ? Ella náo vè
, porque náo tem olhos

;

náo tem fentido algum, por onde tenha ef-

te conhecimento do que ell:d para iucceder
5

fe elh náo fubir : logo porque ha de fubir?

Mais : Abramos no fim da firinga junto do
canudo hum buraquinho

, que fique fora da
agua j puxemos o embolo como antes, en-

táo a agua certamente náo fubirá : tapemos
o buraquinho , fóbe a agua infallivelmente

j

pergunto agora : Qiiem diíTe á agua
, que o

buraquinho cftava aberto , ou tapado
,

para

humas vezes fe deixar ficar no fcu lu2;ar,

outras fubir com toda a prefteza ^ Ainda
mais ; Eftc buraco pode fer táo pequeno

,

que muitas vezes vós o náo veiais ; como
çóde ier , fe eftiver feito por onde o bico

ie folda no corpo da firinga ; a agua náo fu-

birá certamente eílando ette buraquinho aber-

to. Pergunto agora : Por onde perceba , e

conhece 2 agua ifto
,
quando vós ,

que ten-

des muito boa vifta , muitas vezes o não
percebereis ? E fe a agua náo conhece que
€ftá o buraco tapado , ou deílapado

,
porque

náo
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n^o fobe femprc , ou porque fe náo deixi

ficar femprc em baixo ?

Silv. EíTe argumento he bom pr.ra meninos i

ei^s coufas nio fe leváo tão materialmente.

ThcCil. Ella bem ^ mas úipponde vós , que
hum menino vos perguntava : Senlior Dou-
tor, eíla a^ua move le para fim.a ; quem he
que a move : Se ella por fi mefma fe move

,

porque razáo fóbe lomiCnte quando o bura-

quinho eílá tapado 5 enáo quando eftá aber-

to 1

Silv. He
3

porque eftando o buraquinho ta-

pado 5 ha perigo de haver hum grande mjal

,

que he o \'acuo ; e eftando aberto , nso.

TkcGíí. Supponde que o menino inferia dahi

:

Logo a agua íabe quando ha perigo de Vá-
cuo 5 e quando náo 5 e por onde fabe ifto a

agua?

Silv. A meninos náo fe refponde ,
quando

sáo importunos. Vamos adiante; náo quero

refponder a iíTo ,
que náo m:erecc reipofta.

Theod. \^am.os a outro argumento : Se a agua

íóbe para fmia por caufa do horror do W
cuo , fegue-fe que ha de fubir femprc, em
quanro houver a mefma razáo ?

Silv. Claro eíiá.

Tbecd. Pois na realidade náo he aílím •, por-

que a agua em chegando a huma deiermi-

nada altura , náo fóbe mais para lima
,

por

mais que fe levante o embolo, fie experiên-

cia cífa averiguada, e cerra
,

que em che-

gando a agua á altura de trinta e dous pés ,

e qu. ndo muito trinta e três , náo lóbe mais ;
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e aílim vai íubindo o embolo , mas a agua

fica no mefmo lugar , ibm iubir m:;is nem
hum dedo. Logo le eíla fubio até eíTa altu-

ra 5 não foi por medo , ou horror do \'acuo ;

porque le aílim folTc , havia de fubir fem-

pre ; o que náo íuceede. Mais : A razão que

ha na agua para fubir , ha em qualquer ou-

tro liquido ; ora fe nos chuparmos com al-

guma firinga azougue, náo fubirá fenáo até

á altura de vinte e fere , ou vinte e oiro

poUegad^is quando muito ; e dahi para lima

náo paíTã por modo algum
,
por mais que o

embolo fubá para lima. Suppofto ifto , to-

mara que me dilTclTeis
,
quem tira o horror

do \^acuo ao azougue 5 aííim que chega dquel-

la altura determinada ? Ou qual he a razáo ,

por que náo perde elTe horror antes de che-

gar ahi ? Ainda pergunto mais : Se o azo":.=

gue , em chegando a vinte e fete pollega-

das
5 já náo faz cafo do Vácuo , e fe deixa

ficar
5

porque razáo a agua náo defpreza o
horror do Vácuo , fenáo em altura muito

maior?
SUv. Se a agua , e mais o azougue não fo-

bem palTando delTa altura determinada , he
porque já náo he ilTo neceiTario para impe-

dir o vácuo ; o efpaço vafio que vai dahi

para fima
,
pode encher-fe dos vapores

,
que

a agua
,
que eftá em baixo , lança de íl j o

meímo digo do azougue.

Theod. Muito bem eil:a ] mas dizei-me : Se a

agua
, que occupa trinta e dous pés ,

pód?
lançar de fi vapores para encher todo o ef-

pa-
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p?.ço 3 que houver dal:i para ilma , ainda que
fcja outro tanto ; também a agua

, que occu-

pa vinte pjs ,
poderia lançar de fi vapores

capazes de encher ao menoa iium pé ; e af-

íim levantando nós o embolo até d altura de
vinte e hum pés , a agua náo fubiria fenáo

até vinte pcs ;
porque o outro pé podia baf-

tantemente encher- !e dos vapores.

Silv. Náo íera a agua dos vinte pés baftante

para iíTo.

Theod. Náo podeis refponder ilTo j porque fe

a agua de trinta e dous pés he baftante para

encher de vapores de dez pés vafios dahi para

íima , a agua de vinte pes também ha de
dar vapores para encher finco ou féis pés

;

mas quero concordar comvoico. Façamos ou-

tra experiência : Supponhamos hum canudo
mui largo

,
que nos vinte pés leve tanta

agua 5 como o outro nos trinta e dous; en-

tão haveis de conceder
,
que efta agua ja he

capfiz de lançar de ú vapores , que cncháo

algum cfpiiço.

Silv. Sim ha de lançar alguns.

Theod. Pois he experiência confiante
,

que

vA ieguindo o embolo até aos trinta edous
pés , feja o canudo largo , ou eftreito , fem
mudança nenhuma : logo efta difterença que
ha neftas diverfas alturas , náo pode proce-

der de lançar vapores^ a agua , ou náo os

lançar.

Silv» Se eu vilTe elTas experiências com os

meus oJhos, entáo confeito, que me fariáa

grande força.

Tljeod.
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Thcod. Náo efteja niíTo a difficuldade ; vós

fnpponho
,
que tanta difRciíldade tendes na

experiência da agua, como na do azougue,

porque ha a meíma razão em ambos os ca-

fos.

Silv. Para mim huma ^ e outra he igualmente

duvido fa.

Theod. Vamos pois á experiência òo azou-

gue 5 que como náo he necelTaria tanta al-

tura 5 miais facilmente fe faz ; aqui tendes

efle canudo Çg e fig. 9. Efiamp. 2. ), tem de Eft. 2»

comprido três pés ,
que vem a fer trinta e H' 9»

féis pollegadas : aqui eftá efte vafo com
azougue, fazei a experiência, e vereis, que
o azougue náo pífia de huma altura deter-

minada (f ) 5
por mais que levanteis o em-

bolo Vedes ?

Silv. Aílim he ; mas iíTo procederá de náo
eftar o embolo bem jufto no canudo.

Theod. Pois ilTo náo embaraçou que fubiíTe o
azougue até aqui ( e ) , e embaraça que fubá

mais para fima ?

Silv. Será o canudo mais largo em íima.

Theod. Voltemos' o c-nudo , e fique para fí-

ma a parre
,

que até agora eftava para bai-

xo , e vereis o mefmo eiFeito fem differen-

ça . . .

.

Eug. ]á agora , Silvio , não tendes para onde
fugir ; vedes que ficou o azougue íuipenfo

na mefma altura ( e ) , e dahi para fima náo
palTou. Mectei agora , Theodoíio , efte mef-

mo canudo na agua, a ver fe fóbe mais af-

fima.

Tom.IIL S Theod,,
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Thecd. Ha de Tubir até o fim, e fubiria mul-
to mais até á altura de trinta e dous pés

,

fe o canudo tivelíe tanta altura : efperai hum
pouco. . . . Eis-aqui eftá todo cheio de agua
ate aííima. Djzei-me agora , Silvio: He cri-

vei que a agua náo perca o horror ao vá-

cuo 5 íenáo depois de fubir trinta e dous
pés , e o azougue logo o perde , tanto que
fóbe vinte e fete poliegadas í

Silv. De que vos admirais vós ^ Ifto , que
eu digo y hc opinião antiquiilima de muitos
homens doutos.

Thtod. Náo o nego ; mas eíTes grandes ho-

mens náo víráo as experiências
,
que vós

eflais vendo. O primeiro qucconheceo, que
as ílringas , ou bombas náo podiáo puxar

pela agua , fenáo até á altura de trinta e

dous pés , foi o grande Galileo
,

que até

entáo rambem aitribuia efte efFeito ao hor-

ror do vácuo j mas tanto que fez efta obfer-

vaçáo 5 nunca mais tal feguio : feu difcipulo

Torriceli foi quem fez a obfervaçáo no azou-

gue ; e Mr. Pafchal , e todos os mais Filo-

fofos experimentaes foráo repetindo as ex-

periências fobre efte ponto , e uniformemen-
re abandonarão o horror do vácuo : são hoje

tantas , e tão evidentes as oue ha fobre eftc

ponto
,
que me parece impoílivel

, que hum
homem que as vir , ou ler attentamente

,

ainda íique preoccupado do horror do vá-

cuo
5

por mais que queira fâzer força ao

feu entendimento para fcguir a íua opinião.

Eug. Ide vós referindo elTas experienciíis
,
pa-

ra
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ra ver fe Silvio fe dá por convencido.

Theod. Vamos a outra experiência bem clara

para o ponto. Aqui tendes eftoutro canudo

,

que tem de comprido trinta poliegadas
, pou-

co mais 5 ou menos Çfig. 10. EJiamp. 2.); ^(^.^ 5.

vós bem vedes , que elle he fechado por ef- fíg. 10^

ta parte (e) , e pela outra he aberto ; hei

de enchello todo de azougue ; e tapando a

boca do canudo com o dedo , hei de vol-

tallo fobre eiile vafo , que tem azougue , e

mergulhar a boca do canudo dentro do azou-

gue
5

que eílá no vafo ; feito ifto , tanto

que eu tirar o dedo
, que tapa a boca do

canudo , vereis que o azougue vai defcendo

pelo canudo abaixo até parar aqui nefte lu-

gar ( / ) ; e dahi para baixo náo defce . . . .

,

reparai , e vede fe fuccede aííim como diffe.

i*/7v. Aíhm he : parou no lugar ( í ) , que tí-

nheis dito.

Theod, Pois que ? O azougue fó tem horror

ao vácuo daqui para baixo , e por iíTo náo

defce j e náo teve horror até aqui para deC-

cer a efte lugar ( / ) , em que parou ? Ora
ifto meímo ha de fucceder , ainda que o ca-

nudo feja muito mais comprido ; porque

fempre o azougue ha de vir defcendo , até

licar vinte e fete poliegadas mais alto ^ que

a fuperficie do azougue
,

que eftá no vafo.

Reparai agora noutra experiência, que faço

aqui mefmo. Se inclinar efte canudo , vereis

que á medida que eu o inclinar, vai fubin-

do nelle o azougue , de forte que o enche

todo i e fe o endireitar , tornará a defcet

S ii ífig'
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Eíl. 2. {fig. II. Eftamp.i.'): reparai bem, e vede.
fig.ir. Eug. Aííím he , Silvio, náo fe pôde negar.

Theod. Reparai ainda em outra circunftancia.

Aqui eftá o canudo a prumo ; á medida que

eu o abaixar , e mergulhar mais dentro do

vaio , fubirá o azou^ue ; fe tornar a levantar

o canudo , como eftava antes , defcerá o azou-

gue á fua altura coftumada. . . , Vedes ,. que

ne verdade o que vos digo ? Ainda mais

:

Se eu eftiver com o canudo imm.ovel , e

mandar lançar mais quantidade de azougue
no vaio , de forte que erefça no vafo a fu-

perficie do azougue , vereis que também fó-

be o azougue cá dentro do canudo ; e fe

mandar diminuir o azougue do vafo ^ de
forte que defça a fuperficie do azougue lá

no vafo , também delcerá cá no canudo. Eu
faço a experiência , fe quereis.

Eug. Para que : LTo he demorar mais a caufa

deíles eíFeitos , e já eftou impaciente de a

faber.

Theod. Pois eftais já defenganado , Silvio

,

que qaem fuftenta o azougue
,
para que náo

caia , náo he o horror do vácuo ? Vós bem
vedes

,
que o azougue fóbe , e defce facili-

mame^íte todas as vezes que fe mudáo as

circunftancias
,
que tendes obfervado.

Sílv. Neíías circunílancias irá alguma envol-

vida 5 a que eu náo advirta : mas vejamos

como vós explicais eftes eíFeitos com o pe-

20 do ar
;

por quanto creio , que haveis de

encontrar com as mefmas , ou maiores diffi-

. cuidadesr

§.ir.
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§. n.

A fubida da agua nas bombas procede do pezo

do ar ^ c do fcu elajlerio.

Theod. Ç Uppofto o que fica provado ,
que o

w3 ar péza, he claro que ha de oppri-

mir , e pezar íobre a luperíicie de qualquer

liquido ; elTe liquido vendo-íe opprimido , fe

tiver alguma parte onde náo experimente

tanta opprersao , ha de fugir
,

( deixai-me

dizer aliim ) , ha de fugir , e eícapar por elTa

parte. Temos hum exemplo nefte vafo ( À
jig. 12. EJiamp. 2.) : mettamos nefte vafo eíT:. 5.

Jiuma taboa, que eftando cingida de couro, fig.ia.

pode ajudar neile bem , e que vá abaixo , e

alTima -, fe nós fizermos hum buraco no meio
da taboa , e carregarmos nella

,
pondo-lhe cf-

tes pezos (m ^2 ) , a agua vendo-fe opprimi-

. da pela taboa , e pezos , ha de fahir pelo

buraco , faltando para fima.

Eug. Náo vos canceis em fazer a experiência ,

que iffo he certo ; e fe bem me lembro , lá

ie funda nhuma propoíiçáo evidente ò?.'i que

vós me dcclaraftes
,
quando trataftes dos lí-

quidos. ( To-nu I. Tard. IV, §. /. propoÇ. XV:)

Silv. Eu também venho nlífo : vamos adiante.

Theod. Pois ifto mefmo fticcede
,

quando eu
tiro a agua de hum vafo com huma bom-
ba , ouliringa: aqui temos efta á máo (^fig- ^(\, 2.

l^. Efiamp. 2.) . O ar péza fobre tocTa a fig. 13»

fu-
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fuperfície da agua, que eílá nefte vafo , e

péza igualmente em toda a parte : daqui fe-

gue-fe
5

que eíla agua do vafo eílá igual-

mente opprimida peio ar. Reparai agora

:

Quando eu metto o bico da firinga na agua

,

e puxo o embolo para íima
, já o ar náo

pcza na agua que fica dentro no canudo ;

porque eu levantando o embolo , vou levan-

tando a columna de ar
,

que carrega fobre

elie ; e ailim náo pode o ar carregar na

agua
5

que fica por baixo do embolo. Sup-

poíto iílo 5 fica clara a razão
, por que a

agua fóbe pela firinga aiíima
; porque a agu3 ,

que fica fora do bico da firinga , he oppri-

mida pelo ar, que carrega na fua fuperficie ,

e a agua que fica dentro áo bico , náo he
opprimida pelo ar; alíim conforme alei dos

liquidos , ha de fubir pela firinga aiíima, da

mefma forte que a agua na experiência da

laboa furada fubia peio buraco da taboa

;

porque aíIim como a taboa opprimia a agua

em toda a parte , menos no buraquinho , af-

fim o ar opprime toda a fuperficie da agua

,

menos a que fica dentro do canudo : por

iíTo aííim como a agua opprimida pela ta-

boa , fubia pelo buraco , onde náo era op-

primida , allim também a agua opprimida
pelo ar , deve fubir pela firinga , onde náo
padece eíla opprelsão.

Sllv. ItTo náo pode fer
;
porque fe nós. . .

.

Thcod. Tende paciência , miCu Doutor : dei-

xai-me provar o que digo , e depois poreis

todas as dúvidas que quizcrdes. Primeira-

men-
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mente , entendeis vós ifto , Eugénio ?

í"í/^. Entendo perfeitamente ; vamos a ver as

provas, com que coniii-miais o voíío difcurlb.

Theod. Se a fubida da agua , ou azougue , ou
qualquer outro liquido ( porque a razão hc
a mefmn em todos ) proceder do pezo do
sr, todas as vezes que não houver pezo do
ar 5 que carregue lobre a fuperíicie do li-

quido 5 náo ha de fubir o liquido pela firin-

§a : vamos agora ver fe a experiência nos
moftra ifto mefmo Çfig. i. EJlamp. 7,.) .

Aqui ponho na máquina Pneumática eiie

vaio (/í) cheio de azougue ; efte recipiente

tem em lima atarrachada huma íiringa , co-

mo vedes , cujo bico he eíte canudo de vi-

dro
5

que chega cá até baixo para entrar

dentro do azougue
,
que eftá no vafo ( /z ^

:

deixai trabalhar a maquina
,

para ver íe ti-

rando nós o ar de dentro do recipiente
, que

he o que opprime o azougue
,

que eííá no
vafo

,
para ver, digo, fe ainda depois dilTo

a íiringa faz fubir p azougue.

Silv. P.;ra fer verdadeiro o voíTo difcurfo
^

tanto que fe tirar o ar do recipiente , náo
poderá fubir o azougue, porque ceíTa a cau-

- fa
3
que o faz fubir ; mas eu creio que , tan-

to que fe levantar o embolo da ílringa , o
azougue ha de fubir.

Etig. Tentemos a experiência
, que já fe terá

exhaurido o ar do recipiente.

neod. Obfervai vós o que fuccede : eu le-

vanto o embolo da firinga.

Eug. O azougue náo fubio,

Silv,
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Silv. Não feri o embolo juílo 20 corpo da
íiringa.

Theod. Para vos livrardes deíTa dúvida , dei-

xai-me metter o ar dentro do recipiente, e

vereis como fóbe o azonguc : fegurr.i vós

no embolo
, por quanto fez grande força

para vir para baixo , cue eu quero abrir eíía

chave (0) para entrar o ar dentro da má-
quina.

Eug. Eis-ahi fubio o azougue de repente.

Theod. E porque não havia de fubir , fe já

agora o azougue
,

que eftá no vafo , tem
fobre fi ar que o opprime : antes náo fubia

,

porque náo era opprimido pelo ar ; agora

que tem ar que o opprime
,
por ilTo fóbe.

Silv. Tornai a mandar tirar o ar , a ver fe

o azougue fe conferva no canudo , ou fe

defce para baixo.

Theod. Eu trabalho com a máquina ; reparai

que vai defcendo á medida
,

que vai faltan-

do o ar.

Eug. Aííim he
; já tem defcido mais de me-

tade.

Theod. Em fe tirando todo o ar, ha de à^Ç-

cer todo.

Silv. AÍIim he : bafta já ,
porque mie cuíla a

fuftentar fixo o emíbolo da íiringa , que faz

grande força para defcer.

Theod. Eis-ahi já defceo todo.

Bug. Tornemos a mctter-lhe o ar.

Theod. Eis-ahi torna a fubir , com.o da outra

vez.

Eug. Eftá provado o ponto.

Theod,
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Thccd. Dizei agora , Silvio , o que tendes

contra lílo.

Silv. Tenho primeiramente contra eíTa opi-

nião ,
que também contra eiia milita a mef-

ma difHculdade de náo fubir a agua , nem o
azougue , íenáo até altura determinada.

Theod. líTo fe explica excellentemente. O pe-

zo do ar náo he infinito , tem feus limites

:

logo póde-fe equilibrar o pez3 de numa co-

lumna de ar com o pezo de huma columna
de agua , ou de azougue ; vós bem vedes

,

que huma columna de agua , ou azougue
,

quanto mais alta he , mais péza. Suppofto

iíto
,
quando eu vou chupando o azougue

por hum canudo
,
quanto mais vai fubindo

,

mais vai pezando a colum*na de azougue,
que eftá dentro do canudo , no outro azou-

gue, que iica no vaio por baixo do canudo.

Silv. Aíhm ha de fer.

Theod. Pois eis-ahi porque o azougue pára

nhuma altura determinada
\
porque tanto que

a columna de azougue
, que eftá dentro do

canudo
,
pezar tanto como a columna de ar

,

que carrega no mais azougue que eftá no
vaio 5 já náo ha razáo para fubir : aíiim por

<^ais que fe levante o embolo , náo fubiní

ò azougue. Temos exemplo de huma balan-

ça ordinária : quando de parte a parte ha pe-

zos iguaes, nenhum íóbe , nem defce
; po-

rém fe algum he mais pequeno , fóbe para

fima para o outro defcer para baixo : aííim

no nolTo cafo
,

quando o azougue chega á

altura de vinte e fete pollçgadas , tantopé-
za
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za a columna de azougue
, que eftá áenrro

áo eanudo , como a columna de ar
,
que de

fora lhe correfponde , e opprime o azougue
do vafo ; ajlim nem o azougue ha de íubir

,

nem ha de defccr ; ha de parar nefíe fitio.

Confirma-fe iílo
,

porque íe cm lugar de

azougue fizermos a experiência em agua,

que he mais leve , fóbe até miaior altura

,

Í)orque chega a trinta e dous pés ; e a razáo

le
3

porque em chegando a elía altura
, já

péza tanto a columna de agua
,

que eftá

dentro da bomba , como a columna de ar

,

que carrega fora : e fe fizermos a experiên-

cia com vinho
,

que he mais leve que a

agua , fubirá mais alto ; e fe for com azei-

te , íubirá ainda muito m.ais alto; porque he
necelTaria maior columna para igualar o pe-

zo da columna de ar
,
que cílá pela parte de

fora carregando no reftante do liquido. Ella

he a razáo
, por que todos os líquidos pa-

ráo nhuma altura determinada , maior , ou
menor , conforme he o fcu pezo ; os que

forem mais leves
,

paráo em maior altura
;

os que forem mais pezados
,
paráo em altu-

ra menor.

Bug. Dahi fe eílá inferindo manifeftamentc

,

que em todos eíTes eíFeitos fe attende ao

pczo.

Thccd. Tornemos ao exemplo da balança.

Ponhamos em huma balança hum arrátel de

cortiça
; para equilibrarmos efte pezo , da

outra parte podemos pôr cu chumbo , ou

pedra , ou pao , â:c. ; mas com huma iiWç.-

ren»
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rença ,
que fe quizermos por chumbo ,_ Terá

mais pequeno do que fc tor pedra; e fe for

pedra , fera mais pequeno do que fe for

páo ;
porém ranto ha de pezar o chumbo ,

como a pedra , como o páo
,

para haver de

fuftentar em cquilibrio o arrarei de cortiça,

que eftá da outra banda. Ailim também no .>

fíoffo caio : temos que equilibrar huma co-

lumna de ar ;
para iíto podemos valer-nos

ou de azougue , ou de agua , ou de azeite ;

fe for azougue , menor columna baftará
;

bailarão vinte e fete poUegadas : fe tor agua,

fercá precifa huma cohimna de trinta e dous

pés ; fe for azeite , fera neceíTaria huma co-

lumna de maior altura
;

porque tanto péza

huma columna de azougue
,
que tenha vinte

e fete poliegadas , com.o huma de agua
,
que

tenha trinta e dous pés.

Eug. Bafta , nio vos canceis mais
,

que te-

nho entendido perfeitamente.

Theod. Ifto que fuccede com o fubir dos lí-

quidos dentro dos canudos , fuccede também
com o outro effeito femelhante

,
que he o

náo defcerem para baixo ; o qual vós , Sil-

vio 5 tam,bem explicaftes com o horror do

vácuo. Se nós enchermos hum canudo de

azougue
,
que tenha três pés de alto , como

viíles ha pouco Çfig, lO. Eflamp. 2.) , de- Efl. 2,

pois de o voltarmos com a boca para bai- fig. lo*

xo , náo fecon ferva o azougue neífa altura,

defce para baixo até ficar na altura ( í ) de

vinte e fete poliegadas ; o mefmo fuccede á

aeua : fe encherem hum canutio de trinta e
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finco pés 5 e depois de o taparem por íima

muito bem ^ lhe nbrirem o horiíicio inte-

rior j náo fe confervará a agua ; cahirá para

baixo , ficando na akura de trinta e dous pes.

^ug. E qual he a razáo defte eííeito ? He por

ventura n mefma
,
que até aqui tendes dito ?

Tbeod. Sim •; porque eftando cheio de azou-

gue o canudo
, que tem três pés

, já a co-

lumna de azougue peza mais . que a colu-

Tnnã de ar, que eítá fora carregando na fu-

perficie do liquido j conio péza mais , defce

para baixo , e vein defcendo até chegar á

altura das vinte e fece pollegadas ; porque

em chegando ahi
, já péza tanto como a co-

lumna de ar, que eftá fora do cauudo.

Silv. Do que tendes diro , Theodoíio , fe-

gue-fe 5 que quanto mais largo for o vafo

,

mais alto ha de lubir o azougue no canu-

do
;
porque quando o vafo he mais largo

,

carrega nelle maior quantidade de ar ; e ha-

vendo maior quantidade de pezo na coium.na

de ar, maior pezo he neceiíario na colupina

de azougue, para ficarem em equilibrio : e

ifto
,
pelo que tendes dito , he falfo

,
p-ois

aííirmais
, que o azougue fempre fica na

mefma akura de vinte c fete pollegadas.

Eug. EíTa inítancia , Silvio , he torte ; eu

acho-lhe grande difficuldade.

Thccd. Achais-lhe difHcuIdade
, porque náo

vos lembrais do que dilTemos acerca do equi-

líbrio dos líquidos ( Tcw. J. Tara, IV. §./.)•
Ouando os líquidos fe equilíbrio , tendo com-

viumcaç.to entre ji , attende-fe fomente d aU
tw-
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ii&íl ; daqui proceie ,
que quando cm hum

vafo , como v. g. aquelle ( Eftamp. ^.ftg. 2.) , Eft. j.

equilibramos duas porções de agua , náo fe 6g. 2*

faz cafo de que huma porçáo íeja maior que

a outra
, por quanto fica a agua na mefma

altura , tanto na boca larga ( A ) , como no
canudinho (B); equilibrando-fe defte modo
huma porçáo m.ui grande de agua com ou-

tra muito mais pequena
, porque tem a mef-

ma altura, ainda que humacolumna de agua
feja m.ais larga do que outra. O mefmo di-

go quando fe equilibráo entre fi líquidos de
diverfas caftas ; ciha-fe íom.ente á altura , de
forte que fe hum liquido he mais pezado
que outro duas vezes , ha de o que for mais

leve ter huma columna duas vezes mais alta

que o outro, que he mais pezado ; e alíim

á pruparçáo , fem fazer cafo de que huma
columna leja mais larga , ou mais eftreita

;

porque iíTo náo faz mudança alguma no
equilíbrio dos líquidos entre fi quando fe

communicáo. A razão- difto dei em feti lu-

gar , e vem a fer
3 porque (jiiando duas co-

lumtías ííe líquidos fe equilibráo, e communi-
cão entre fi , he certo que contando toda a al-

uíra dejlas colimnas , o fim de huma bate , e

forceja contra o fim da outra ; yie(le fitio

.

onde as duas colmnnas fe tocão , e contendem .

neceffariainente tem bafe igual ; e peia bafe ,

e altura fe mede todo o pezo dos líquidos
,

como fica dito em feu lugar. Por tanto hu-

ma coula he a largura da baíe , outra a lar-

gura da columna ; pôde huma columna lar-
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§a ter huma bale eftreita , e ás avéíTas huma
columna mui cftreita ter huma baíe mui lar-

ga ; da largura que tem a columna do li^

quido , não fe faz calo em ordem ao equi-

líbrio com outra porçáo de liquido ;
fó fe

deve fazer cafo da bafe deftas columnas i

mas como fica dito
, que rodas as vezes que

duas columnas fe communicáo , e equili-

bráo 5 tocáo entre fi com bafes iguaes ( Tojn.

I. Tard. IV. §. /. ) faliando nos do equili-

brio de dous liquidas , he fuperjiuo olhar pa-

ra as bafes das columnas : havemos attender

fo ás alturas. Por tanto , Silvio , ainda que
fobrc hum vafo largo carregue mais porçáo

de ar, do que fobre hum ertreiío , como o
ar tem a mefma altura nhuma , e n' outra

parte, he neceííaria igual altura de azougue
para o contrapezar. Efta he a razáo ,

porque
o azougue fempre fóbe á mefma altura no
canudo largo , ou em hum eftreito : o mef-

mo digo da agua
,
que tanto fóbe nas bom-

bas largas , como nas eftreitas ;
porque co-

mo neítes cafos fe cquilibráo liquidos entre

íi , fó fe a-ttende ás alturas das columnas.

Silv. Funda-fe eíTa voflá doutrina nos princí-

pios daHidroftatica
,
que já explicaftes ^ mas

náo deixáo de fer fempre admiráveis , e ao

qp.e parece á primeira vifta , contrários ao

que di«£la a boa razáo ; porém eífa matéria

já ficou difputada em outra occafiáo ,
paífe^

mos adiante. Lembra-me agora outra coufa,

feguindo eiTes mefmos princípios
,

que aca-

bais de eftabelecer. aSc vós dizeis ,
que no
equi-
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equilibrio do ar com o azougue, v. g. fò fe

attende á almra das cokimnas, íegue~iè que

quanto mais alia for a columna de ar, mais

alta ha de fer á proporção a columna de

azougue ; affim fazendo nós a experiência

dentro em cafa , como ahi he menor a altu-

ra do ar 3 ào que no campo , ha de fubir

muito menos o azougue em cafa ; e lílo

também he falib.

Theod. Já refpondi hontem á tarde a huma
difficuldade iemelhante Çpãg. 250.), quan-

do vós dizíeis
,

que o pezo do ar dentro

em caía havia de íer menor , do que lá fo-

ra. Silvio 5 haveis de reparar em outra pro-

priedade, que ha no pezo dos liquidos ; at-

tende-fe á altura perpendicular das columnas ,

ou ellas fejâo direitas a prumo , ou inclina-

das 5 ou torcidas , e com cotovelos ( deixai-

me explicar aíHm ) , fe ha a niefma altura

perpendicular , ha o mefmo pezo em bafes

iguaes^

Eug. DilTo me lembro muito bem , c a ra-

záo que déftes , foi
j porque como o ar lá

de fora fe communicava com efte cá de den-

tro 5 opprimia-o tanto como ao outro , que
eílá lá tora da janella para baixo j e como
tanto efte de dentro , como o outro de fora

padeciáo igual opprefsáo do ar fuperior
,

tanto nos opprimia efte a nós , como nos

cpprimia o ar
,

que eftá fora da janella , fe

nós ertiveííemos no campo.
Silv. Agora me lembro , e também ahi cahe

a doutrina dos líquidos
^

que todas ag parti-

cu-
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cuias
5

que eíláo na mefea linha horizon-*

tal 5 eíláo igualmente opprimidas 5 e oppri-

mem igualmente os corpos
,
que lhe ticáo

por baixo. VamiOS a outra diJlicuMade. E Te

nós íizermos a experiência em algum monte
mui alto , ahi ha de fubir o azougue' me-
nos

,
que ie lizeíTemos a experiência cá em

baixo no valle
; porque do valle até ao fim

da athmoslera vai huma columna de ar mais
alta 5 de que ie contarmos do cume do mon-
te até lá lima. Aqui já não tendes para onde
recorrer.

Thecd. Certamente que náo ; confeíTo qae a

columna de ar
,

que carrega fobre o cume
do monte , he mais curta que a outra

^ que
carrega cá ibbre o valle ; e Te he mais cur-

ta, ha de o azougue fubir menos lá cm íi-

ma, do que cá em baixo.

Síív. Bem eftá ; nós vemos que femprc fóbe

igualmente.

Theod. Antes vemos o contrario : he experi-

ência cerra , e repetida m.ars de mil veze3>,

que o azGueue fóbe menos nos lugares mais.

altos 5 e no^; lugares mais baixos íóbe mais.

Eíla experiência faz-fe mais facilmente com
o barómetro , do que com vafos de açou-

gue 5 e firingas , &c.

Eug. Expiicai-me como fe faz eíTa experiên-

cia, e o que he o br.rometro
,
porque tenho

em minha c^fv, hum inftrum.ento
,

que me
parece que tem elTe nome ; mas até aqui

náo fei com,o poíío uíàr deile para eftepoA-

10 que dizeis.

Thcod.
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Tbeod. Barómetro náo he outra coufa mais,

que hum canudo
,

que tenha trcs pés de

comprido , ou pouco menos , o qual h-e ta-

pado por íima ídeliííimamentc , e contém o
azougue ate á altura de vinte e fete polie-

g?.das 5 pouco mais ou menos. Xos baróme-

tros ordinários a extremidade inferior he re-

curvada , como vedes nefte ,
que aqui eftá

pendurado na parede
(^fig. 11. Eftampa ^.), EiI. ^.

e acaba em huma garrafinha (^) aberta por fig. u.
íima

5
que faz o meimo que faria hum vaio

de azougue , em que fe tiveffe mergulhado
o canudo , como hoje fizemos em varias ex-

periências. Efte canudo póe-fe horizontal-

mente , e enchc-fe todo de azougue , de
ibrte que náo fique lá ar algum j tanto que
elH perfeitamente cheio

,
pendura-fc ao alto

na forma que o vedes
; porem como tem al-

tura m^aior , que vinte e fete pollegadas,

principia a defcer o azougue até ficar na fua

altura coftumada ; e o azougue que fahio

,

accommodou-fe na garrafinha de vidro ( ^ )

,

e neítc azougue que aqui eftá , he que faz

a fua imprelsáo o pezo do ar. Eis-aqui o
que he o barómetro. Vamos agora á dúvida

de Silvio.

Eug. Tendes razáo
,
que náo he bem que le

interrompa por mais tempo.

Tbcod, Mr. Paíchal
,

que também algum, dia

tinha explicado eíles eíleitos pelo horror do
vácuo 5 tanto que teve noticia da experiên-

cia de Torricelli , que já fizemos ; iíto he,
que o azougue parava nhuma tal altura ,

Tom. IlL T veio-^
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veio-lhe logo 20 penfamento cíTa voíTa du-
vida

5
que fe ifto procedia do pezo do ar,

havia de fubir menos o azougiie nos lugares

mais altos ; e com eííeiro valendo-i'e da in-

duftria de Teu cunhado Mr. Perrier, que ef-

tava em Clermont no Alverne ,
pedio-lhe

que íizeiTe obfervaçáo em hum grande mon-
te, que ahi havia. Tomou Mr. Perrier o ba-

rómetro 5 reparou bem no gráo de altura ^

cm que eftava o azougue , antes que prin-

cipialTe a lubir o monte , e obfervou que á

medida que hia fubindo pelo monte ajlima ,

hia o azougue delcendo dentro do baróme-

tro ; chegou aílima , e vio que ell:ava muito
mais pequena a columna do azougue : def-

eco pelo monte abaixo , e reparou que o
azougue vinha outra vez fubindo pelo canu-

do do barómetro ; até que chegando ao pr
do monte , vio que eftava o azougue na mef-

ma altura , em que eftava antes que princi-

piaíTe a fubir pelo monte. Com efta experi-

ência Mr. Pafchal , c todos os mais , que a

repetirão em .vários lugares , deráo por cer-

to que efta fubida , e detensáo do azougue
no barómetro procedia do pezo do ar. He
porém digno de fe notar

,
que para fe co-

nhecer diferença no barómetro , não bafta

qualquer altura i porque a grolTura de huma
moeda de diíferença no azougue

,
pede hu-

ma grande diíFcrença na altura da columna
do ar. Huma nas maiores diíferenças

,
que

fe tem achado no barómetro , he a que o
infi^ne Abbade Nollet obfervou no mais al-

to
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to dos Alpes ; diz elle ,
que ahi achara o

azougue do barómetro a quarta parte mais

baixo ,
que em Turim ( i )•

Èug. Quantas pollegadas tinna por eíTas con-

tas em fima dos Alpes ?

Theod. Se em Turim lubia á Tua altura ordi-

nária de vinte e fete pollegadas , nos Alpes

havia de lubir io até á altura de vinte e hu-

ma pollegadas , e ainda menos algumas li-

nhas.

Silv, Suppoíl:o o que me dizeis , fe levarmos

o barómetro a alguma grande profundeza

,

ha de iubir mais alto o azougue.

Theod. Forçolamente
;
porque além do ar que

tem fobre íi
,
quando eftá na altura ^ em que

nós eftamos , tem de mais a altura do ar,

que vai delde a boca do poço ou cova até

lá o lugar , onde fe põe o barómetro ; e

com eíFeito efta experiência he mui frequen-

te. Outra mudança fe obferva no barómetro

,

que também fe explica pela differença do
pezo do ar ^ porque conforme fe muda o
tempo , e o ar eftá humas vezes fecco , ou-

tras húmido 5 aííim fóbe , ou defce mais o
azougue ; efte he o fim mais ordinário , pa-

ra que a gente vulgar fe ferve do baróme-
tro

5 porque annuncia as m.udanças do tem-

po. Porém o dar razão deile eifeico refervo

para quando tratar do modo , com que fe

íórma a chuva, e levantáo os vapores ; por

quanto a explicação detl:e effeito depende

T ii do

( I ) Nollet Tom. 3. foi. 519, em 2% de Julho
d€ 1759.
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do que ahi havemos de dizer, ^''amos agon
a moftrar como lemelhantes eifeitos podem
nafcer do elafterio do ar.

Eug, VamiOs
5

que já Silvio não ha de ter

tantas difficuldades.

Silv, IlTo veremos nós.

§. III.

. A fuhida de azou^ue , ou agua nos canudos

,

e hotnbas y pode proceder do elafterio

do ar fomente.

Theod. /^ Ar
, já diííemos

, que era corpo

V^ elaftico , e que como tal refiftia a

comprelsao , e depois de eftar compreíTo y

fazia força para fe dilatar. Efta força
,
que

o ar faz para fe dilatar , he igual á força,

com que o comprimirão ; porque o ar quan-

do he opprimido com alguma força , fem-

pre reíifte á comprefsáo ; fe a força he gran-

de , vai cedendo o ar , e vai-fe comprimin-

do
;
porém á medida da comprefsáo vai cref-

cendo a reíiftencia que faz , r.té que chega

. a igualar-fe a força da refiftencia do ar com
a força que o pertende comprimir : neftes

termos fica tudo parado , nem a força com-
primente vence o ar , reduzindo-o a menor
efpaço j nem o ar com a fua refiftencia fe

dilata 5 vencendo a força que o quer com-
primir : e temos já, que a íorça, com que

o ar fe quer livrar du comprefsáo , he igual

á
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â força que o comprime. Ora a efta força,

com que o ar refiíie á comprefsáo , e com
que forceja para fe dilatar , chamamos nós

clajierio : logo o elafierio do ar hc igual d
for^a ,

que o cGWprime. Fique-vos iito por

agora bem na memoria j as experiências vos

iráo provando iílo mefmo ,
que agora per-

fuade a razão. Vamos a tirar daqui algumas

confequcncias.

Eug. E que inferis dahi ?

Theod. Infiro que
, fc o efaftcrio do ar he igual

d forca que o comprime
,

pode fazer os mef-
niõs ejfVvos , que faz eja forca que comprime

o ar j rambem iílo he evidente.

Eug. Náo ha dúvida.

Thccd. Bem eftamos ; notai agora : Eíle ar

,

que temos junto de nos , todo eitá compref-

fo , como vos dilTe hontem ; e a força que

o comprime , he o pezo do mais ar
,

que

efte tem aílima de il : logo fe vós conce*

deis
5
que a força do elafterio do ar he igual

á força que o comprim.e , haveis de conce-

der
5

que a força do elafterio defte ar
,
que

temos )unto a nós, he igual ao pezo de to»

do -o mais ar
,
que vai daqui para fima.

Eug. Todo eífe difcurfo eftá naturaliUimo.

Thtod. Eis-aqui a razão de algumas experiên-

cias
,
que vou fazer. Aqui eftá efte frafco

redondo Çfig. ^. Eftampa ^.) , dentro, tem Eft. ?.

azougue até efta aftura ( í e ) , dahi p?.ra íi- fig- ?•

ma tem ar com a mefma comprefsáo ordi-

nária
5
que tem efte que refpiramos ; deixai-

me atamxhar-lhe no bocal efta firinga com
cf'
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efte bico de vidro comprido. Siippoílo tudo

ifto 5 adverti : Eíte ar
,

que eílá dentro do
fjafco , elH compreflb , e faz força p:;ra fe

dilatar ; m?s por ora náo o pode fazer
,
por-

que para ilTb havia de quebrar o frafco , e

iiTo náo pode fer
,
porque o ar exterior car-

regando nos feus lados por fora , refifte á

força , que nelles faz o ar interior por den-

tro. Também podia dilatar-fe o ar abaixando

a fuperíicie do azougue , e fazendo-o efgui-

char para íima pelo canudinho da íiringa;

mas também iíTo náo pode fer , porque fo-

bre o embolo da íiringa carrega huma co-

lumna de ar : e deíle modo já náo pôde fu-

bir o azougue pelo canudo da firinga
,

por-

q-.e entáo havia de levantar para ílma o emr
bolo , e a columna de ar

,
que eftá fobre o

embolo o carrega ; e para tanto náo he baf-

tante a força do elafterio.

Silv. Todo elTe difcurfo fe encaminha a pro-

var
5
que o ar do frafco , náo obftante eftat

compreíTo, c fazer força para fe dilatar, náo
fe dilata

,
porque náo pode.

Thcod. IlTo he ; mas adverti agora no que fuc-

cede, quando levanto o embolo da íiringa.

Silv. Vai fubindo o azougue pelo canudo , e

ao mefmo tempo vai-fe diminuindo , e abair

xando a fuperíicie do azougue
,
que refta no

frafco,

Thcod. E iria fubindo o azougue até á altura

das vinte e fete pollegadas , fe a íiringa foífe

mais comprida
; porem dahi para íima náo

paliaria : ao mefmo modo que viiUs ha pou-

co
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CO que fuccedia, fazendo a experiência no ar

livre fora do fralbo.

Eug. Entáo percebi eu a razão dcíTa fubida,

porque ahi havia pszo do ar ; porem aqui

,

onde o ar exterior náo péza , nem opprime

o azougue do frafco , náo percebo bem co-

mo fóbe fó a eil^i altura.

Theod. Sobe por cnufa do elaflerio defte ar,

que eftá dentro do frafco ; tanto que eu le-

vanto o embolo , já o azougue que correfpon-

de ao canudo náo tem fobre n pezo do ar

;

o outro azougue
,
que eftá no vafo ,

padece

a força que lhe faz o ar para fe dilatar , ai-

fim fóbe pelo canudo aíhma , como faria cá

fora , onde lhe carregaíTe toda a cokmma de

ar. Quando porém chegar a columna de azou-

gue a ter vinte e fete poUegadas
, já o ar

com o feu elafterio a náo pode levantar

;

por ilTo o azougue náo fóbe mais
,

que as

vinte e fete pollegadas.

Eug' Já vejo que o mefmo effeiro ,
que faz

o pezo do ar, pode nafccr muitas vezes do

feu elafterio ; e creio que femelhante dou-

trina fe pode dar acerca da fubida da agua

,

attendsndo fem.pre á fua altura coftumada de

trinta e dous pés.

Silv. Ahi ha de fer a melma razão.

Thcod. Sim he : porém he precifo fazer hu?-

ma advertência ; e he
,

que o ar todas as

vezes que fe dilata , diminue-fe a compref-

são 5 diminue-fe a força ào elafterio; oradi-

minuindo-fe a força do elafterio , já náo pode

levantar tanto azougue ^ como fuftentaria ,
fe-

náo
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náo fe dilatalTe
;
por iíTo he precifo attcnder

ao efpaço que occiípa o ar , e á quantidade

do azougue que íubio ; porque o ar occupa

de novo o efpaço
,
que vai deixando o azou-

gue que fóbe ;
quando a colunina do azou-

gue ne eftrei tinha , e o efpaço
,

que occu-

pava o ar dentro do vafo , he grr.nde
,
pou-

co mris dilatado eftá o ar depois do azou-

gue fubir, do que eflnva antes ^ e aíRm náo
ne fenfivel a diminuição das forças : porém
fe a quantidade de ar ,

que havia dentro do
vafo 5 for pouca , ou for mui confideravel a

quantidade do azou?,ue
,

que fóbe á altura

de vinte e fete poílcgadas ; entáo como fe

diminue muito o azougue do vafo , he mui
attendivcl a dilatação do ar , e também ha

de fer atrendivei a diminuição das forças

,

que tem o elafterjo ; e aííim náo chegará o

azougue á fua altura coflumada. Efta adver-

tência he muito mais precifa quando fe faz

a experiência na agua
;
porque trinta e dous

pes de agua
,
que fóbem pelo canudo , lem-

pre deixáo no vafo fechaclo muito maior ef-

paço para o ar fe dilatar ; e lendo maior a

dilatação do ar , ha de fer mais fenfivel a

diminuição das forças do feu elafterio.

Eug. Sijppoílos os vjofibs princípios, a razão

pede que haja elTa differença. Dizei-me ago-

ra : E também o elafterio do ar he caufa

baíbnte para fuftentar a columna de agua,

ou azougue depois de ter fubido ?

Tkeod. Também. Eu vos faço ver a experi-

ência j aqui temos eíle canudo de vidro
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{(Ig, 4. E(lampa 3.) : elie por fima hc ca- TCc. 4.

pado 5 rem de comprimento mais de três ^í- 5»

^és, no meio tem eíla divisão deiatáo pira

ie lhe poder merrer eiia chave Çe') : eu o

tiro fora do frafco ,
porque quero encheilo

todo de azougue ; depois de cheio , hei de

volrallo , e níetcer a lua extremidade dentro

do frafco ^B), como eílava, e mcrgulhallo

dentro do azougue, que lá eílá.

Eug. Ahi eíta já cheio de azougue ; agora

como o haveis de metter dentro do fraico
,

fem fe entornar o azougue í

Tbcod. Facilmente : fecho eíl:a chave ( f ) , já

o azougue
,

que vai dalii até o lim do ca-

nudo (ií), não pode cahir, e o que vai da

chave para baixo , como he huma columna

mui pequena , e eftreita , tam.bem náo ha de

cahir : vedes ? Deixai-me atarracliar bem o

canudo na boca do frafco
,
para que náo te-

nha o ar de fora a mirinia communicaçáo
com o de dentro, Actendei agora: Efte ar,

que eílá dentro do frafco , eftá compreíTo ,

por caufa do pezo do ar
,

que rinha fobre

S 5 em quanto o frafco eftava deftapado ;

Vigora já náo tem fobre fi o pezo do ar ; po-

rém fe nós em lugar áo pezo do ar puzer-

mos ourra coula
,

que peze tanto como o

ar, ha de coníervnr-fe o ar na meíma com-
prefsáo ; e fe puzermos outra coufa , que pe-

ze mais que o ar pezava , então ha de ficar

o ar do frafco mais compreíTo.

Eug. Natural he que fucceda aííim.

lÍKod, Pois eíia columna de azougue em
quau'
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quanto tiver mais de vinte e fete pollega-

das 5 péza mais do que pezava a columna
de ar, e aíTim ha de comprimir o ar mais,

e ha de defcer o azougue para baixo : eu

abro a chave ( e ) ,
para cue toda a columna

carregue para baixo , e faça crefcer para fima

a ruperncie do azougu=
, que cíli no vafo ,

e aíhm iique menos elpaço para o ar , e fe

com.prima mais.

Eug. Ahi principia a defcer o azougue pelo

canudo abaixo.. ., mas já parou.

Theod. He porque agora tanto pcza efta co-

lumna do azougue , como pezava a columna
de ar ; por ilTo ha de comprimir tanto o ar

do frafco , como antecedentemiCnte o com-
primia o ar externo

,
quando o trafco eftava

deílapado.

Eug. Tudo vai concordando
,

porque tudo

^10.nalce do melmo princij

Thccd. He porem aqui também precifo fazer

a adve'-tencia
,
que ha pouco fiz -, que como

crefcendo a comprefsáo no ar , crcíce o elaf-

terio , e as íuas forças ; quando o azouguc

foi defcendo , foi-fe augmentando a com-
prefsáo do ar ; e por iíTo agora tem mais

augmientada a força ào eicflerio ; porém efte

a gmcnto fera m.ais , ou menos fenfivel ,

conforme for a quantidade do azougue que

defce 5 a refpeito do efpaço que occupava o

ar dentro do frafco , como ailTe ha pouco.

E bafla já , cm quanto a efte ef^eito : vamos
aos outros mais vulgares , mas que tem pa-»-

rentefco com eftes. Advirto porém, que ef-

ta
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ta altura do azougue, ou da agua^ não he

a mefma em todos os Paizes ; nhims a altu-

ra ordinajia do azougue he de viriie e fete

poliegadas , n'outros de vinte e oito , noutros

de vinte e fete e meia, noutros de vinte e

féis , ácc. , conforme for a altura dos Paizes

:

.e efte he o modo mais fácil de conhecer

-quanto huns Paizes eftio mais altos que ou-

tros j o mefmo fe deve dizer da agua.

§. IV.

Exp!ica-fe ccmo procedem do pezo do ar outros

effdios fcnielhantes,

Eug. T7 Qtie efFeitos são eftes mais ordina-

SJj rios
5

que tem parentelco com os

que íicáo explicados ?

Theod. Eu os digo , explicando-os brevemen-

te. Quando andando á caça , chegais com
fede a alguma fonte , e chupais a agua com
hum canudinho , neííe caio fóbe a agua pe-

lo canudo
,
por cauía do pezo do ar , como

fuccede na íiringa ; o m.efmo digo, quando

enchemos humas deílas borrachinhas chama-

das de nervo , com que os rapazes fe diver-

tem pelo entrudo.

Eug. Explicai-me iffo mais ,
porque ainda

náo fei bem como he.

Theod. Quando nós queremos encher huma
borracha , comprimimo-la , e apertamo-la de

. forte, quf lhe faia fora o ar, ou grande par-
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te delle , depois mergulhamos o bico da bor-

racha dentro da agua ; como a matéria da

borracha he elaftica , quer-íe reílituir á fua

antiga forma, e alargar- le ; alargando- fe , o
ar , c]ue rellava dentro da borracha , fica mais

rarefeito , e dilatado
;

|a náo opprime a agua ,

que elfá dentro do bico , tanto como o ar

externo opprime a agua
, que eífá fora do

bico : fupporto JÍlo , he coufa neceflaria
,
que

a agua vendo-fe por fora mais opprimida,
do que por dentro do bico, ha de fubir per

cllc aíííma , e encher a borracha : o m.eímo
digo do modo , com que vós chupais a agua
da fonte com hum canudinho.

Eu^. Viífo iiTo , dentro da máquina fe eu

quizeíTe chupar algum liquido por efte mo-
do , náo poderia , nem fe poderia encher

borracha alguma, náo havendo ar no recipi-

ente.

Thcod. Aííim he : já víftes que a firinga náo
podia fazer fubir o azougue do vafo

,
que

eftava dentro do recipiente
,
quando a má-

quina eílava fem ar ; e he a mefma razáo

para o noíTo cafo. Além difío fe quizerdes

chupar azougue por hum canudo
,

que te-

nha mais de vinte e oito pollegadas ,
por

mui delgado que fe;a, o náo podereis fazer

pela mefma razáo ; mas fe for menor , o po-

dereis fazer. Aqui tendes efte ( fig. 6. Ef^
tampa 3. ) ? ^1"^ ^^ curto e mui delga-

do ; mas advirto
,

que fempre o pezo do

azougue faz grande violência á rcfpiraçáo.

Eug. Com efte já fiz fubir o azougue are á

boca. Theod,
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Theod, At|ui tendes agora efte, que rem três

pés de comprido , chupai o azougue , vede
le chega aíhma.

Eug. Não acaba de chegar aííima
, por mais

diligencia que faça.

Theod. Ora com eííe mefmo canudo chupai
agua, e vereis que brevemente vos chega i
boca.

Eug. A agua fim , e com muita facilidade.

Theod. Náo me canço em vos dar a razão ;

porque em tudo fuccede o mefmo
,
que nas

íiringas , e peia mefma razáo.

Sih. Suppofta efta doutrina ,, fe agora o ar

não pezalTe , haveria huma bem notável mu-
dança na natureza ; porque celTariáo grande

parte dos effèicos
,
que agora vemos.

Theod. Quem havia de padecer mais era o
gado 5 os bois , os cavallos , e femelhantcs

animaes
,
que fempre bebem a agua chupan-

do : eftes infallivelmente morreriáo á fede ,

a náo haver o pezo do ar ; porque entáo

çor mais que dilataíTem o peito , náo lhe

- lubiria a agua pela boca ailima. Agora que-

ro-vos explicar outro effeito niais extraordi-

nário 5 e admirável. \'edes aquelle copo de

vidro (//^. 7. Ejhmpa 3.) , que eíb. com £^, j,

a boca voltada para baixo fobre aquelle pra- ng. 7.

to ? EUe eftá cheio de agua , fem que efta

fe entorne.

Eug. Que coufa táo extraordinária ! Que me
dizeis 5 Silvio ^

Silv. He huma coufa efta
, que me caufa gran-

de admiração. Como fizeites ifto , Theodoilo t

Theod,



302 Recreação Tilofoftca

Tkeod. Enchi o copo de agua , tapel-o com
o prato ; e depois voltando tudo de repen-

te , ficou como o vedes. Vamos a dar a ra-

zão 5
por que a agua fe não entorna

,
por

quanto creio que a defeiais faber.

Euj^. E com grande impaciência.

Thccd. A agua
, que eítá dentro defte copo f

náo he opprimida pelo ar Tuperior
,
porque

efbí defendida com o fundo do copo , por

eíla razão fó tem o Teu pezo
,

que não he
mui grande : no prato bem vedes

,
que eftá

alguma agua entornada , fobre efía agua car-

rega o ar exterior , cujo pezo he mui con-

íideravel. F^cparai agora : Se a agua do copa
cahir para baixo , ha de crefcer a agua da
prato, e ha de fubir para fima ; mas coma
fobre efta agua carrega o ar , faz que eila

náo fubá , nem crefça para fima ; e alTim a
ar carregando nefta agua de fora , impede

que náo caia a outra
,

que lá eftá dentro ,

náo obftante ella carregar para baixo com o
feu pezo.

Eug. E fe nós abriíTemos hum buraco no fun-*

do lo copo , c^hiria a agua r

Jheod. Sem demora.

Silv. Pois que ! Então náo havia o mefma
pezo do ar

,
que carregava cá na agua da

prato ^

Thccd. Sim havia o mefmo pezo do ar ; mas
a agua

, que eftava dentro do copo , fazia

muito maior força para defcer para baixo ;

porque como o ar fuperior tinha com.muni-

caçáo para dentro do copo , opprimia com
o
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o feu pcze a agua ; e aííim a agua do copo

com o leu pezo , e com o do ar , f^iie car-

regava fobre ella , fazia huma grande força

para defcer , cá qual força náo podia refitlir

o ar fó 5 que ca fora carrega na agua do
prato.

Eiig. Entendo ilTo com facilidade , e he ex-

periência bem divertida.

Theod. Agora facilmente entendereis a razão

de outra experiência mais ordinária
,

que fe

Í)ratíca em alguns candieiros , em que le con-

erva o azeite por muitos dias , e ás vezes

por mais de hum mez.

Silv. Dizei-me
,
que candieiros são eíTcs

,
por-

que náo tenho reparado em femelhante cou-

fa ; e sáo úteis para quem eftuda.

Theod. Eu vos mando vir hum . . . Aqui o

tendes {fig, 5, Efiampa ^.): efte candieiro EíT:. 5.

hc tapado por fima fidclilTimamente ^ de for- ^2- 5-

te que por modo nenhum polTa o ar entrar

Eara dentro por ahi ; tem hum , ou dous

uracos junto do fundo pela parte de dian-

te (0) ; quando fe quer encher de azeite,

volta-íe para trás , de forte que fique a boca

( o )
para fima , e por ella fe enche ; e tanto

que cftá cheio
,

póe-fe direito nefta poftura

cm que o vedes.

Eug. E náo cahe fora todo o azeite ?

Theod. Náo ; milita aqui a mefma doutrina
,

que na experiência do copo : deide a boca

(0) até cá ao bico eftá o azeite eftagnado ,

e expopLO ao pezo do ar
,
que carrega fobre

elle i o azeite que e^á em todo o corpo do
can-
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candíeiro (EA) fim carrega para baixo , e
quer íahir pela boca (0) ; mas ie fahiíTe,

havia de crelcer ahi o azeire para fima ; e

ilTb he o que náo confcnte o pezo do ar

que carrega , e opprime para baixo elTe azei-

re ; e aílim como o pezo ào ar que eftd cá

fora, e náo deixa fahir o azeite, he maior

que o pezo do azeire que eíH lá denrro , e

quer fahir , lica vencedor o pezo do ar, e

náo delce o azeite.

Eug. Mas fe abrilTemos hum buraquinho no
candieiro pela parte de fima , cahiria todo o
azeite para baixo.

Thcod. Náo tem dúvida
;
porque entáo carre-

gava o ar também no azeite que eftava lá

dentro, e defceria rodo para baixo.

Si!v. Parece que ainda alhm náo defceria

,

porque também cá na boca eftava o pezo
do ar embaraçando a íahida.

Thcod. Na boca do candieiro impede a Íahida

o pezo do ar ròmenre; lá denrro o pezo do
azeite , e mais o pezo do ar

,
que fobre

elle carrega pelo buraquinho , fazem força

para que o azeite defça , e laia ; e aííim íi\-

hirá o azeite.

Silv. Mas fe o azeite que lá eílá , náo ha de
fahir cá para fora, de que ferve lá?

ThcCii. Refpondo
,
que quando fe vai gaftan-

do o azeite , que eílava fora da boca (o),
vai-fe defcubrindo o buraco

,
que dá entrada

para o corpo do candieiro ; e tanto que ap-

parece deícuberto , entra por ahi hum pou-

co de ar, e fobe para fima a bufcar a parte

fu-



Tarde decima quarta, ^of
íuperlor ÇE) ; e como ahi já entrou o ar,

eo meíiTio tempo deiceo huma porçáo de
azeice a occupar ò lugar ,

que deixou o ar

que fubio 5
que era o que da parte de fora

eílava junto do buraco (o) ; mas como o
azeice que fahio , fez fubir a fuperficie do
que eftava cá fora , tapou de novo o bura*

CO (o) , e náo pôde entrar mais ar , em
quanto fe náo gaitar eííe azeite.

Silv. Reparo em que o pszo do ar
, que eftá

cá fora , coníinta que faia eíTe pouco azeite ,

que fahio quando entrou o ar,

Theod. Náo podia embaraçalio
;
porque o pe-

zo da columna de ar
,

que carrega cá no
azeite da boca do candieiro , fó pode emba-
raçar, que o azeite de dentro defça, quan-
do elíe náo puder defcer , fem que fe levan-

te para fima toda efla columna de ar. Ora
quando entrou algum ar , e defceo algum
azeite , a columna de ar ficou no mefmo
elkdo ; o que houve aqui de novo , foi que
aquella pequena porçáo de ar

,
que citava

junto do buraco , trocou o feu lugar com o
azeite que eílava dentro ; entrou o ar para

o lugar do azeite , e fahio o azeice para o
lugar do ar , ficando toda a mais columna
de ar no meimo eílado , fem fubir , nem
defcer.

Silv, Eílá bem : vamos adiante.

Theod. Lembrou-me agora fazer-vos aqui mais
algumas experiências divertidas

, que tem a

mefma cauia no pezo do ar. Eíle mefmo
copo cheio de agua , tapando-o com efte

Tom.IÍI. V len-
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lenço eftendido , fe o voltar de repente pnrx

baixo 5 confervará a agua , fem que fe en-

torne.

fw^. Parece-me impoííivel
,

que a agua nio

paffe pelos peros co lenço.

Thíod. Reparai : cubro com o lenço o copo

já cheio de a^ua , depois uno , e aperto o

ienço cá ro fundo , e volro tudo de repen-

te para baixo vedes
(^fíg- 9. Ejt.ím-

Eug. As peíToas rudes attribuiriáo ifío c?rta-

mente a feiticerix : dizei-nos a caufa dcíle

eíFeito.

Thcod, A agua fica fufpení;! no copo , por

caufa do pezo do ar. \'r.nios a dar a razáo

;

mas para me entenderdes melhor , deixai-me

debuxar nefte papei o que acabr.ftes de ver

{ã mcfma fíg. 9. ) . Supponde vós

,

que nefta cafa eílá o ar , allim como pode
• eftar a agua v. g. em hum vafo , onde a

lançáo ; náo f?çais per agora cafo do ar,

que vai defta linha a o para ílma , íupporde

que eíla he a ultima fuperncie do nr. lílo

luppcílo 5 vamos ver cnde padece efta [u-

períicie de ar a o m.aior opprefsáo , fe na

parte que íica por baixo do copo , fe na par-

te o , ou /z ; a fuperficie de ar
,
que fica por

baixo do copo , fó tem a opprefsáo do pe-

zo da agua ; a fuperficie que íica em o , ou
a, tem fobre fi o pezo ào ar, que vai dahi

para fima : pergunto agora ,
qual pezo he

maior , o da agua do copo , ou o do ar,

que vai deita fuperficie a o para fima ?

Eug.
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Ei{^. En creio , que o ar ha de pezir mais,

conforme ao cue fica dito.

Thccd. Dizeis bem ; mas daqui fegue-ie
, que

íe efta íuperficic de ar cila nas ilhargas o a
mais oppriíTiiia que no meio

,
por ter ahi

menor pezo, eíTe ar, que fica por baixo da

agua . ha de fazer força para ir para firra,

e ha de ter mão na agua. Com a femeLhan-

ça de huma balança entendereis ifto melhor :

ponde em hum braço hum arrátel , da outra

parte ponde quatro ou finco ; claro cftá que
o braço

,
que tem fó hum arrátel , ha de

fazer torça para ir para íima, e não deixará

cahir p?.ra b^àxo o arrátel por modo nenhum.
Pois da mefma forte iuceede aqui; a fuper-

. licie de ar o <^ nas ilhargas o a 5 tem hum
pezo mui grande

,
que he o ar que vai dahi

para fima ; no meio
,
que fica por baixo da

agua , fó tem o pezo da agua , que he mui-
to menor

,
por iíTo no meio faz força para

ir para fima , e tem máo na agua.

Sllv. Perceb© ; mas tenho huma diíKcuidade

:

na balança o pezo menor náo cahe para bai-

xo , porque náo pode cahir fem levantar pR°

ra iima o outro pezo' maior
,
que eftá da ou-

tra parte \ mas cá a" agua do copo , ainda

que peze menos
,
pode cahir para baixo fem

fazer fubir a coiumjia do ar , que carrega

fobre o, ou ã.

Thcod. Refpondo , que náo pôde fer : a agua 5

que eíia no cópp , nâo pode cahir para bai-

xo , fem occupar de novo algum lugar , on-

V -de eítiveire o ar ; ciie vendo-fe imp^llidi?
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pela p.gua
,

que vem para baixo , não tem
para onde vá ;

porque todo o efpaço infe-

rior , e em roda eítá também cheio de ar:

fe o obrigarem a dar lugar á agua , o ar

para fe accommodar a íi não tem outro re-

médio
5

(deixai-me dizer allim) não rem
outro remédio , fenáo botar fora do leu lu-

gar o outro ar
,
que eftá nas ilhr.rgas ; e ef-

te fó Te pode accommodar, levantando para

fima toda a columna de ar
, que péza JJobre

elle
;

por quanto para as ilhargas náo pode
ir, que eftá tudo tomado. Eis-aqui como a

agua do copo nâo pode defcer para baixo

,

fem fazer íubir para fima a columna de ar

;

e para ifto bem vedes vós
, que náo tem

íorça baífante aquella pequena porção de

agua
;
por iiTo náo deice,

SUv. Agora já entendo.

Theod. Coníirmar-vos-hds agora : fe eu com
os dedos carregar no lenço

,
que tapa a bo-

ca do copo 5 metrendo-o para dentro , fahirá

alguma agua , e ficará o lenço concavo co-

mo huma abobada . . . vedes ;

Eiig. He verdade ; qual he a razão òç{[e ef-

Theod, He a que dei ha pouco ; a agua fim

péza fobre o lenço ; mas o ar
,
que eftá de-

baixo , impelle-o com mais força para fima

juntamente com a agua ; por ilíb levanta o
lenço á maneira de abobada

,
quanto lhe dá

lugar a quantidade de agua, que ficou den-

tro do c5po.

iÍjVv. Tendes difcorrido mui bem i porém fc

hc
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he verdadeiro o voíTo difcurfo , não feri pre-

ciíb o lenço na boca do copo para íuftamat

a agua fem cahir.

Theod. Eftimo que puzeiTcis eíTa dúvida
,
por-

que me lembrou explicar hum efreito
,

que

me hia efquecendo , e agora nos ha de dac

luz para entenderdes a refpofta delia dilíicul-

dade. Quando os canudos , que conferváo a

agua fem cahir , tem a boca larga ( o mef-

mo digo de qualquer outro liquido ) para fs

luftentar a agua fem cahir dentro delles , he
precifo que tenháo a boca mergulhada em
algum liquido mais groiTo que o ar. A ra-

zão he ;
porque não lendo ailhn , o ar ,

que

carrega para fima contra a boca do canudo ,

pada por entre a agua , e vai occupar o lu-

gar fuperior do canudo ; e tendo o canudo
ar dentro

, já pode cahir alguma porção de
agua ; e como pelo mefmo modo pode fuc-

ccííivamente ir entrando mais ar , vem a ca-

hir toda a agua : pelo contrario
,
quando o

canudo tem a boca eftreita , ainda que a bo-

ca do canudo não efteja mergulhada em al-

gum liquido 5 antes efteia no ar livre , con-

íervar-fe-ha a agua fuípenfa. Vede-o neíla

firinga
,

que eftando cheia de agua , e pofta

no ar livre , e com o bico voltado para bai-

xo , não cahe pinga fora ; o que náo fucce-

deria, fc tiveíTe a boca mui larga. A razão

he , porque fendo a boca eftreita , não pode
o ar facilmente dividir a agua para palTar pa-

ra fima por entre ella
;

porque como a fu-

perácie da agua, que efta na boca do canu-

do ^
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Áo 5 eílá mui liza , acha o ar igual refiílèn-

cia em todas as fuás particuias , c não pode

vencer .mais humas , do que outras ; alTim

não podendo romper móis por huma parte
,

do que por outra , náo entra : também para

ifto conduz a união
, que tem as partes do

liquido entre fi ; daqui vem
,

que huns lí-

quidos fe confervio fufpeníos em canudos

mais largos , do que outros. Suppofto ifto

,

haveis de faber
, que o lenço eiíendido na

borda do copo , o que faz he dividir a bo-

ca do copo ,
que he larga , em tantas bo-

quinhas eftreitas
,

quantos são os buraqui-

nhos do lenço ; por ilTo ainda que o lenço

feja bem raro , fará o mefmo eíFeito com le-

gurança.

Silw Eftou fatisfeito : vamos a outros eífei-

tos.

Theod. Reparai no que f^ço agora. Hei de

pegar em hum copo , enchello de agua até

á Borda
,
pór-ihe cm fima hum papel eften-

dido
5

que o tape , e toque bem nas bordas

e na agua ; fe lhe puzer a máo em íima , e

o voltar de repente , depois > ainda que tire

a máo , ficará a agua fufpenfa no copo , e o

papel pegado ás bordas .... vede {fig. 8.

Ejlmp. ^.)
Eug. Eu náo fei a que de lugar , fe ao rifo

,

fe á admiração , vendo humas coufas rào

novas , e por iOb tão agradáveis. Que vos

parece, Silvio ?

Silv. Elta experiência ainda excede ás prece-

dentes
, porque o lenço eítava apanhado no

fun-
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fundo do copo , e fuftencado na mão ; po-
• rcm aqui o papel eílá íolto , e não fomente
náo cahe , fenáo que fuítenta a agua , para

que náo caia.

Tbccd. O p^zo do ar faz aqui o mefmo que
fizia no copo da experiência antecedente ; &
aíiím como lá o ar fuítentava a agua

,
para

que náo cahiiTe , e impeli ia para fima o len-

ço á maneira de abobada , aíKm agora car-

regando para fima , não deixa cahir nem
- agua, nem o papel. Não vos admireis, Sil-

vio , de eu dizer
,

que o ar carrega para fi-

ma ; porque já vos diíTe com.o iíTo era, fal-

lando do modo , com que os líquidos peza-

váo para fima (Tom. /. Tard, IF, §,FIIL)
Silv. Bem me lembro.

Theod, Advirto porém
, que o papel ha de

roçar bem nas bordas do copo em circuito ,

e náo ha de fer muito mais largo
,

que a

boca do copo ; porque ás vezes fe para hu-

ma banda fica grande porção de papel , eíle

péza para baixo , e lepara-fe da borda do
copo ; e tanto que fe fepara , entra por ahi

o ar , e fóbe para fima , canindo toda a agua

de pancada. Paliemos a outros eíFcitos mais

. ordinários , que também tem caufa femc-

Ihante.

Eug. Ainda que fejáo ordinários , e vulgares ,

. para mim fempre he nova a caufa ,
que lhes

ailinais.

Theod. Huma pipa , ou barril , fe eíliver bem
rapado por toda a parte , ainda que cíleja

- cjieio , fc no fundo lhe abrirmos hum furo

pc-.
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pequeno, não cahirá o licor, que tem n pi-

pa dentro em fi
;

por iíTo quando fe cuer

Serpejar algum barril de a^ua , depois de

lhe abrirem o buraco òà rolha , lhe abrem
cm íima outro , a que chamáo fuípiro ,

para

entrar o ar para dentro do barril
,
porque de

outra forte náo íahirá a agua á vontade pelo

outro buraco da rolha ^ ou fe fahir , fcrá as

golfadas.

jEiij^. AHim he , náo tem dúvida.

Ihcod. Pois donde vos parece que procede

ifto 5 fenáo do pezo do ar ? Eftando o barril

<]ireito 5 e totalmente tapado , fe lhe abrirem

hum buraco pequeno no fundo , náo fahirá

a agua para fora , ailim como náo pode ca-

hir a agua
, que eftá denrro da ílringa , ain-

da que tenha o bico deftapado
; porém fe o

buraco do barril for largo , então entra o ar

pelo mefmo buraco , e virá fahindo a agua

ás golfadas
j
porque como pela mefma porta

ha de entrar o ar , e fahir a agua , he pre-

cifo que fe íirvão alternativamente ; mas fc

o buraco for eftreiro , como eu dizia ao

principio 5 de nenhum modo fahirá a agua.

"Eug. A':^ora já tenho entendido.

Theod. Efta mefma razão íerve para explicar

outro eíFeito
,

que ás vezes fe experimenta

nas chaminés. Se efliver huma cafa tão ta-

pada 5
que lhe não entre o ar por parte al-

guma 5 accendendo togo grande na chami-

né , não fahirá o fumo pela chaminé fora ,

porque o embaraça o pezo do ar
, que c:r-

re^a pela chaminé «ibaixQi porém fe eftiver

hu-
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huma janella aberta , ou porta
, por oade

pofla enirnr o ar para dentro da cafa , entáo

lahirá o fumo peia chaminé alKma ; e pela

janella , ou porta entrará o ar a occupar o

lugar, que deixa o fumo ; allim como fuc-

cede no barril da agua pela mefma razão ;

porém fe a boca da chaminé lá em fima for

mui larga , ou fe o famo for pouco ,
poderá

fahir o fumo para íima pela chaminé , e por

ahi meímo deicer o ar para baixo a cccupar

o feu lugar , ainda que a cafa eíleja bem
fechada.

§. V.

Dos efeitos , íjue faz o pezo do ar no^ canudos

recurvados y e inflexos ^ ou fcifóes.

Eug. f^ Ada vez vou goftando mais deílas

V-^ nolTas conferencias , e cada vez vou

admirando mais quão cegos andáo pela maior

parte os homens
,
que fe reputáo por linces ;

quando na verdade não vem mais que me-
tade das coufas

,
porque vem os eíFeitos

,

mas não as fuás cautas. Porém já que a for-

tuna me deparou efta occafiáo para abrir os

olhos , não percamos tempo , vamos conti-

nuando com os eíFeitos do pezo do ar , íe

ainda ha mais eíFeitos que explicar.

Thcod. Ainda ha , e tantos ,
que para cabe-

rem no tempo , me he precifo ir deixando

OS menos principaes ; nâo deixarei porém os

ef-
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effeicos
5 que obfervamos nos canudos inflc-

xos , e recurvados , a que chamáo feijões

:

fórmáo-fe ás vezes de vidro , ou de meuil

huns canudos recurvados , como efte Qfig>

15. Efiamp. ^.) ; he porem preciío para fe

obfervarem 03 effeitos ordinários
,
que fem.-

pre huma perna feja mais comprida do que

outra. lílo luppofto , fe quizcr delpejar eítc

vaio de agua . o poderei fazer , fem me va-

ler mais que defte canudo : efta experiência

parece inudl
;
porem póde-fe applicar a mil

cafos , em que hz cHciros urilijimios.

Bug. E de que modo haveis de fazer iíTo ?

Thecd. Deíle m.odo. A extremidade do canu-

do mais curta mette-fe dentro da agua , a

outra parte do canudo mais comprida fica

para a parte de fora ; fe vós chupardes a

agua aqui por efta extremidade mais com-
prida , vereis que toda a agua do vafo vem
íahindo por eíTe canudo. Fazei experiência :

chupai a agua ; e tanto que a fentirdes na

boca, retirai-vos deprélTa, para que vos náo

molhe
i e aparai-a nes*outro vafo ,

que ahi

elti no cháo.

Eug. ]á vejo que fe defpeja rodo o vafo. He
coufa pafmofa ! Quem faz que efta agua fu-

bá pelo csnudo aíííma para fahir cá por efta

parte 1 Dizei-nos , Theodofio , qual he a cau-

fa defte eífeito ?

Thecd. He o pezo do ar : eu vos dÍ^o o mo-
do , com que obra nefte cafo. Tanto que

cfte canudo eftá cheio de agua , carrega o

ar em an^bas as bocas para fuftentar ahi a

agua
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agua furpenfa : afíim como carrega para fuf-

tenrar fulpenia a agua em qualquer canudi-

nho delgado , cuando rem a boca voltada

para baixo , e efta rapado pela parre cc li-

ma 5 comiO viftes repetidas vezes eíla tarde.

Se o ar carrega para iim^a em ambas as bo-

cas defte canudo influxo , fegue-íe que por

ambas ellas impclle a agua para íima
;

po-

rém como eftes canudos Te communicáo , e

a agua náo pode lubir por hum canudo

,

íem deitar fora a que efiá no outro , ambas

eftas columnas de agua contendem entre íi.

Eug. Até ahi he certo.

Theod. Bem eílamos: reparai agora. A cclu-

mna do ar , que impelie para fim^a a agua

de qualquer deites canudos , fó tem torça

para impeliir huma colum.na de agua
,

que

tenha de altura trinta e dous pés , ou me-
nos i e quanto mais curta for a columna de

agua 5 mais facilm.ence ha de a columna de

ar fazer fubir a agua , e com mais força a

ha de in:p€dir para ílma.

Eiig. Com razão ;
porque fendo a força da

columna do ar fempre a mefma , mais facil-

mente ha de levantar huma columna de

agua
5
que tiver três palmios v. g. do que

outra
5
que tiver oito , ou nove.

Theod. Logo quando for mais curta a colu-

mna de agua 3 então he in.pellida para íima

pela columna de ar com mais força ; e co-

mo a agua , que eftá nas duas pernas defte

fcifto , ou canudo , faz duas columnas , hu-

ma mais comprida que outra , fe^uc-fe que
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a agua
,
que eílá nefta perna mais curta , he

impellida para íima pelo ar com mais força

,

do que a agua
,
que eftá na outra parte mais

comprida.

Eus^. Tudo iíío he conforme á razão.

Theod. Reparai agora. Já vos diffe ,
que eftas

duas porções de a^ua , fendo ambas impel-

lidas pelo ar pr.ra íima , contendiáo entre íi

;

fe agora me concedeis
,

que a columna da
extremidade mais curta he impellida para íi-

ma com mais força , ha de vencer a agua

da extremidade m.ais comprida , e aíTim ha
de botalla para baixo. Eis-aqui porque eftan-

do efte canudo cheio , tanto que lhe defta-

parem a boca da parte mais coniprida , a

agua
5
que eftava nefta parte , fahirá im-pel-

lida pela que eftava no canudo mais curto •,

e atrás delia vem vindo a do canudo curto

impellida pelo ar.

Eug. Porem vós
,
quando fizeíles a experiên-

cia 5 tinheis a boca da parte mais curta met-

tida na agua do vafo.

Theod. IlTo he
,

para que quando a agua do
canudo mais curto palTar para o outro mais

comprido , entre logo em feu lugar a agua
do vafo 5 e vá pela mefma razáo paíTando

para o canudo mais comprido , e dahi fa-

nindo para fora.

Eug. E quem faz entrar a agua do vafo para

o canudo mais curto ,
quando a agua aeftc

paffa para o mais comprido ?

Theod, O ar carregando , e opprimindo para

baixo a fuperíicie da agua
,

que eílá no va-,

fo.
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fo, faz fubir para fima a agua do vafo para

o canudo curto
,

que ahi elH mergulhado.

Ufando deite artificio ,
podemos fazer paiTar

a agua de hum tanque para ouiro por íima

dos telhados ; com tanto porem
,
que o ca-

nudo mais curto
,

por onde ha de lubir a

agua , não tenha mais de trinra e dous pés

de alto
; porque fe tiver mais , já o pezo

do ar
5 que carrega na fuperficie da agua do

tanque , a não poderá fozer íubir até eiTa al-

tura. Outra circunftancia fe deve advertir,

que o lugar , onde quizermos que caia a

agua , fempre deve eííar mais baixo , do que
a fuperiicie do tanque donde vem : a razáo

he
5

porque fempre o canudo por onde def-

ce 5 ha de fer mais comprido
,

que o outro

por onde fóbe.

Eiig. Poderá fer mais comprido , mas não ef-

tar pofto a prumo ^ e deita forte já o íim

deíle canudo mais comprido ficará mais al-

to
5

que a boca do canudo niais curto
,

por

onde fóbe a agua.

Theod. Reparai, Eugénio, nhuraacoufa, que

já vos tenho dito varias vezes : todas as ve-

zes que fe falia em equilíbrio de liquides

,

e nos eífcitos que dahi nafcem , náo fe olha

para o comprimento das columnas íimples-

mente , mas para a fua altura perpendicular.

Eu vos debuxo neíte papel hum canudo

,

como eile, de que vós fallais
(^fig.

lO. Ef- Eíl. ^,

tamp. 3.) . Efte canudo b c he muito m.ais ^g* 10.

comprido, que efte b a ; porém a columna
de agua , que eftiyer dentro deíle canudo

b ç.
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b c , não he ráo aka , como a que eftá no
outro canudo. A rczâo he

,
porque neíla co-

lumna de a^ua b c náo le rctende lenáo á

altura perpendicular, ifto he adiílancia, que
vai de c até o : eis-aqui

,
porque fendo ver-

dadeiramente mais comprida , he menos al-

ta 5 e impellida pelo ar para fima com mais

força 5 &c.

Eug. A^ora advirto neíTas doutrinas
,
que me

deíles
5
quando faliaftes do equilíbrio dos

líquidos ( To?}L L Tara. IV. §. VIU. ) , e

vou vendo o quáo úteis sao
, pofto que en-

tão me parecia que náo fe tiraria delias tan-

ta utilidade.

Theod. Defte mefmo modo fe pode defpeiar

al^um vafo ,
que efteja mui tapado , e fir-

me , com tanto que tenha , ou íe lhe poíTa

fazer algum buraco em íirna
,

por onde fe

lhe metta hum deíles fcifÔes : advertindo

porém
5

que fempre he prccifo dar alguma
entrada ao ar para dentro do vafo rapado

,

em ordem a carregar no liquido
, que efti-

ver dentro , e fizello fubir delle modo pelo

canudo aílimi. A's vezes pode fer mui útil

efta diligencia.

Silv. E ás vezes pode fer inútil também : eu

ouvi contar
,

que tendo hum homem a fua

ade^a mui bem provida , e fechada, certos

hofpedes
,

que recolheo em fua cafa , tive-

ráo habilidade para lhe defpejarem todos os

toneis
,
que tinhão o batoque aberto , e creio

que feria valcndo-fe deíTes fcifÓes ; por quan-
• to fe acharão huns canudos mui compridos

de
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de foiha de Flandres nhum qunrro
,

que fi-

cava por fima da adega , onde eiles eftive-

^ráo, e o pavimento furado em partes.

Tbeod. Bem podia fer , com tanto que a al-

tura do canudo ,
que fe mettia nos toneis,

não paíTaíTe muito além de tnnta e dous

pés ; podiáo unir eiTe canudo com outro,

que por alguma janella folie íahir á rua , ou
a outro fitio mais baixo , do que a íuperíi-

cie do vinho nos toneis ; deiÍ2 modo tacii-

mente tirariáo todo o vinho , com a circun-

ftancia de o poderem recolher na rua em al-

gans vaíos. Mas efte damno não fe deve

imputar aos inftarmentos , de que íe valerão

eíTes máos homens , mas ao htío uTo , que

delles íizeráo.

Eug. Náo ha coufa tão íanta , de aue fe não
poíla abufar. Agora me lembra huma coufa,

que me fuccedeo em Lisboa , vi fitando eu

hum meu amigo peio tempo do entrudo

,

pedi agua ; trouxeráo-ma em. huma quarti-

nha de crv'íl:ai 3
porém com a boca táo cheia

de ornatos do mefm.o vidro
,

que por ahi

não podia beber : vendo-mie eile afiim iuf-

penfo 5 me diíTe que chupaíTe a agua pela

extremidade inferior da aza, a qual era oca;

aílim o íiz 5 e bebi toda quanta agua quiz ;

mas depois que affoílei da boca a quartinha,

toda a agua que tinha dentro , veio fahindo

pela aza de forte, que ainda me m.olhou os

veftidos. Eu julgo que aqui haveria algum

fcifão, ou coufa , que fizeile o mefmo ef-

feico.

Theod.
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Thecd, E julgais acertadamente : cu tenho

huma quarta deíías , que me mandarão de

mimo . . . efperai , que eu a mando vir . . .

Aqui a tendes (//V. 12. Eftamp. :^.)

Eug. Alíím era , como eíTa j lo tinha a diíFe-

rença de ter a beca cheia de vários ornaros.

Thccd. Eíia aza he hum canudo , o qual en-

tra por dentro da quarta , e chega quafi ao

fiindo ; que outra coufc^. he ifto , íenão hum
fcifão ?

Eug. Agora vejo eu porque fizeráo a aza tão

comprida : fem dúvida íbi para ter maior

airura a cohmma de agua
, que eítiveííe da

parte de tora , do que a outra
, que eíliveíTe

no canudo 5 que eítá dentro da quarta.

Tbcod. Efte fcifdo póde-fe variar de tantos

modos j e appíicar-íe induftrioramente a tan-

tas circunftancias, que gaftaria toda a tarde,

c toda a femana , fe quizelTe referir-vos to-

dos os cíícitos maravilhófos , que podem fa-

zer-fe com os fcifocs. Vamos adiante.

Siív. Vamos , que a tarde vai-fe adiantando
,

e não quero que fique efta matéria partida

legunda vez.

§. VI.

Explica-fc ccmo precede do pezo do ar a união

dos dous hanisfcrios vajhs do ar.

Theod. T> Eíh-nos , Eugénio , tratar de hum
X\ dos mais notáveis eifcitos ,

que

faz o pczo do ar. Aqui tendes vós cila bola

(A
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i^^ fig. 18. Eliamp, 7^.'). Compóe-fe de dous Eli. ^
hemisférios de cobre , os quaes juntos entre fig* i^»

íi 5 fórmáo liuma bola oca por dentro : hu-
ma deitas argolas ( e ) deíatarracha-fe , é ti-

ra-fe fora
,

para fe tirar por ahi o ar
, que

ha dentro delles ; e tanto que eftá tirado o
ar , fecha-ie a chave ( o ) , e tirão-ie para

fora àà máquina para íe fazerem algumas
experiências. Huma delias he

,
que fe puzer-

mos íixo hum hemisfério , e no outro pu-

zermos eíla balança , neila poderemos carre-

gar mais de felTenta arratcs , fem que fe fe-

parem. Eu vou fazendo a experiência
, por-

que eíla manha já lhe tirei o ar de dentro.

Eug. Dizei-me antes de tudo , como fegu-

raftes vós hum hemisfério no outro antes

de lhe tirar o ar de dentro ?

Thcod. Puz enrfe hum , e outro hum couro
aberto no meio , e molhado , em ordem a

ajuftar hum com o outro perfeitamente j náo
tem entre fi coufa cnl;^uma

,
que os una. Ahi

tendes já na balança mais de fe tenta arrates,

fem fe feparar hum hemisfério do outro,

Silv. He coufa notável a que vejo. E dizeis

vós ,
que ifto procede ào pezo do ar ?

Theod. Sim : o ar por toda a parte compri-

me , e aperta eftes dous hemisférios ; ccm-
primindo-os , aperta de tal forte hum contra

o outro
,
que não he baftante a força de fc-

renta arrates para os feparar.

Silv. Eu fim ve^o o efíeito , mas náo me
poffo periuadir que feja efta a fua caufa,

Thífod. A experiência vos perfuadird. Eíles

Tom. III. X dous
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dons hemisfcrios ,
que fe náo podem agora

íeparar com tanto pezo , fe os puzermos den-

tro da maquina Pneumática , e tirarmos o

ar, que eílá dentro do recipiente, que he o

que opprime por fora os hemisférios , facil-

mente fe feparáo.

Silv. Vejamos eiTa experiência.

Theod. Eu os defcarrego , e faço o que me
pedis ; em quanto fe vai prep;irando a expe-

riência 5 fabei que cfta he aas mais ordiná-

rias , e que causáo menos admiração. O pri-

meiro que a fez ,
que foi ( fe me náo en-

gano ) Otthon Gucrike ( i ) diz
, que huns

hemisférios , em que fez a experiência , fi-

carão tão pegados
,
que dezefeis cavallos pu-

xando para partes oppoftas, comdifficuldade

os feparárão. Sturmio no feu CoUegio Çx-
perimental ( pag. 2.) refere, que para fepa-

rar huns hemisférios lhe forão precifas de-

zefeis mil quinhentas fetenta e quatro libras.

Silv. Paímolo eiFeito na verdade I porem va-

mos a ver fe na máquina fe feparáo com
facilidade.

Theod. Já o podemos ver
,

por quanto já o
ar eílá exhaurido do recipiente

(i fig. i^.

Eftam]^a 3.). Eu levanto efte ferro (e),
que tem pendurado o hemisfério de fima

,

vereis que~iarga facilmente o hemisfério de

baixo.

"Eug. Já largou j náo he neceííaria maior pro-

• va.

Tticd. Efperai : eu vou abaixando efte he-

mis-

( i ) Llv. 3. cap. li.
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tnisferio fuperior de forte

,
qu^ fe tome a

unir com o outro ; mett^.mos agora ar den-
tro do recipiente

,
que comprima , e noerté

entre fi outra vez eftes hemisférios , a ver
fe ficáo tão unidos , como antes .... Eis-ahi

os tendes outra vez pegados.

Euç[. Tirem.o-los cá para fora
,

pira ver fe

eftáo pegados outra vez.

Theod. Ahi os tendes , fazei a mefma expe-
riência dos pezos.

Eug. Para que ? Já tenho puxado por ellés,

e feito quanta força pude para os feparar,

e náo polTo.

Theod. Quereis vós ,
que eu os fepare ? Dei-

xai-me abrir eíTa chave ( o )
para entrar o

ar para dentro dos hemisférios. \'edes ? éis-

ahi eíHo feparados fem força alguma.

Silv. Pois que ? Agora já os não comprime
o ar por fora ? Já náo os aperta ?

Theod. Sim comprime , e aperta do rnefmo
modo

;
porém náo faz o mefmo eífeito que

fazia. Yó^i bem vedes , que eftes hemisférios

tem agora ar dentro , e ar compreíío , aííim

como efte
,
que eftá pela parte de fora : to-

do o ar
,
que eftá com.preTo , faz força para

fe dilatar ; efte ar, que eftá dentro rios he-
misférios, não fe pode dilatar fem es abrir,

e feparar ; e certamente o raria , fe náo o
embaraçalTe o ar

,
que os aperta pela parte

de fora : temos logo , que o ar de dentro

faz força para feparar os hemisférios , e de
íóra faz força para os unir ; de parte a par-

le ha forças iguaes
j
par quanto já fica mof-
X ú ira-
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trado 5 qne a força , que o ar compreíTo faz

para fe dilatar , he igual á força áo pezo
do ar externo.

Eug, Havendo força igual de parte a parte,

nenhuma ha de vencer ; e nós vemos, que
os hemisférios cftaváo unidos , e agora fe-

parados.

Thcod. líTo he
,

porque eu concorri com a

minha máo puxando para os feparar ; haven-
do forças iguaes nhuma balança de parte a

parte
, qualquer força , com que vós quei-

rais levantar , ou abaixar huma das balan-

ças 5 fera baílante para a mover ; aílim tam-

bém no cafo preiente. Quando porém 0$

hemisférios eftâo fem ar dentro em fi , toda

a força
,

que faz o pezo do ar , fe occupa

cm os unir ; e como não tem os hemisfé-

rios dentro em fi quem refifta , e contrapcze

efta força
,

por ilTo íicáo tâo unidos , e pe-

gados
5 que fem huma grande violência fc

náo podem feparar.

Silv. Eííe voíTo difcurfo certamente que efta-

va muito bem, a náo ter contra fi efta dif-'

íiculdade
,

que vou a dizer. Conforme ao

que fica dito
,
quem aperta e une os hemis-

férios 5 he o pezo do ar
,

que os compri-

me ; fe aílim he, para feparar eftes hemis-

férios 5 feria baílante huma força , ou hum
pezo igual ao pezo do ar ; ora náo he cri-

vei
,

que o ar
,
que péza fobre eftes hemis-

férios
,

peze mais que fetenta arrates : por

tanto , como náo he baftante efte pezo para

os leparar , náo he verdadeiro o voíTo dif-

curfo. Theod,
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Theod. O pezo do ar he muito maior do que

fe imagina: já eu vosdiíTe hum deites dias,

que conforme as obfervaçóes ,
que fe tem

feiro, huma columna de ar, que tenha por

bafe hum pé de rei em quadro
,
pezava duas

mil trezentas e quatro libras: eporefta con-

ta , fe os hemisférios tivetTem tanta excen-

sáo 5
que a columna de ar

,
que fobre elles

carrega , tiveffe tamanha bafe
, já fabeis

,
que

para feparar eftes hemisférios , era precifo
' num pezo maior, que dous mil trezentos e

quatro arrates : eftes hemisférios porém qus

vedes , tem de diâmetro três pollegadas ; e

fazendo as contas ao que péza huma colu-

mna de ar
,
que tenha por bafe huma polle-

gada circular
,

que feráo onze arrates , con-

forme a avaliação commua, vem a importar

o pezo da columna de ar
,

que carrega fo-

bre eftes hemisférios, noventa e nove arra-

tes : e aiíim f6 hum pezo maior que efte

,

poderia feparar os hemisférios. Advirto po-

rém ,
que ifto fuccederia , no cafo que íe

tiralTe todo o ar de dentro dos hemisférios

;

porém porque iffo não he fácil , fempre fe

deve dar algum defconto ao pezo , que po-

dem fuftentar os hemisférios fem fe fepara-

rem ', mas eftes já me fuftentáráo noventa c

dous arrates.

Eug. Deffe difcurfo fe infere
,

que quanto

maiores forem os hemisférios , maior pezo
he precifo para os feparar ; porque então he

mais larga a columna de ar , que os oppri-

me, e aperta.

Tkod.



^i6 Recreação Filofofica

neod. Dizeis muito bem. Outra confa advir-

to ; que como efte effeito procede do pezo
do ar

,
qurndo Te fizer a experiência em lu-

gar mais abatido , como ahi sáo mais altas

as columnas de ar , e pezáo mais , fera pre-

cifo maior pezo para feparar os hemisférios.

Além diíTo também poderão os hemisférios

foffrer em hum tempo miaior pezo , do que

cm outro
,

porque o ar com a mudança de
tempo varia também de pezo , como fe co-

nhece pelo barómetro , e a leu tempo fe

explicará.

£ug. Tudo fe conforma com a razão , fup-

poftos os princípios
,
que íicão eftabelecidos,

Thcod. Appiiquemos agora eíla mefma caufa

a outros eííeitos femelhantes. Eis-aqui ten-

des a razão
, por que dous planos perleita-

mente lizos , mediando azeite , ou algum
outro licor femelhnnte , fe unem tão forte-

mente 5 que íem muita cliínculdade não fe

podem feparar perpendicularmente. Aqui po-

demos fazer experiência com eftas duas pe-

dras A, B (//^. 16. Ejlampa :5. ), que cof-

tumo por fobre as cartas para as comprimir,

Elias sáo perfeitamente lizas por baixo ; e

fe chego huma delias á outra , de forte que
- fe toquem pelas íuperficies lizas , e planas

,

eftando fcccas , facilmente as feparo como
- quero ;

por^m fe molh2.r huma das fuperíi-

cies , de tal forte íicáo as pedras pegadas

entre Ci
,

que tendo huma fuflentada pelo

botão
,

que tem. em fim:a , deixando a de

baixo livre , não caLe .... Vedes.

Jí7v.
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Sth. O mefmo fe experimenta nas tabelas

de jogar , fe sáo de maríim
,
que tamSem fe

pegão humas ás outras delTe mefmo mo.^o.

Theod. Em todos os cafos he a mefma razão

dos hemisférios ; porque o ar exierior com-
prime as duas pedras , e as aperta huma con-

tra a outra ; por ilTo he necelaria ás vezes

huma grande força para as feparar. Se os

dous planos forem bem lizos , de forte que
ajuftem perfeitamenie , iultentão ás vezes

hum grande numero de arrates , allim como
os hemisférios. Prova-fe

, que efte effeito

procede do pezo do ar
;
porque fazendo ex-

periência na máquina Pneumática , tanto qu^
le tira o ar , facilimamentc fe feparão j don-

de fe infere manifeftamente
, que a grande

dilíiculdade ,
que havia cá fora em os fepa-

rar, procedia do pezo do ar.

Silv. Se ifTo he aílim
,
porque fe não confer-

vão pegados , e unidos entre fi eíTes dous
planos 5 fem fe molharem ? Parecia-me que
eftando feccos , havia eíTa mefma razão do
pezo do ar para fe confervarem unidos.

Theod. Effa diligencia de molhar as fupern-

cies 5
que fe hão de tocar , he precifa

,
para

que entre hum piano , e outro não tique ar

algum ; e por efta mefma razão he que de-

vem as fuperíicies fer mui lizas ; de outra

forte entre huma , e outra ficará algum ar

,

que embarace o eíFeito , aííim como viftes

,

que fuccedia nos hemisférios ocos
,

que em
quanto tinhão ar dentro , facilmente fe fepa-

raváo. A mefma razão vai para os planos i

e
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c por iíTo as vezes he precifo esfregar hum
com torça por í^ma do outro

,
para que náo

fucceda ficar algum ar entre ambos. Tam-
bém faz melhor efFeiro , fallando ordinaria-

mente , o azeite, ou outro licor vifcofo , do

que a agua •, porque penetra mais facilmente

pelos poros dos planos , e aíFim exclue mais

todos os vácuos
,
que ahi po lem ficar. Efta

he 5 Eugénio , a caufa mais ordinária da ad-

hesáo dos planos : ás vezes com efta caufa

do pezo do ar fe ajuntáo outras
,

que au^

gmentáo o eífeito. Por efta razáo luccede

algumas vezes
,
quando fe procede com mui-

ta cautela, e exacçáo , fuccede , digo, fuf-

tentarem eftes planos , fem fe defpegarem

,

maior pezo , do que he o da columna de

ar, ou também ficarem pegados na máquina
Pneumática , de forte que neceflitáo de al-

gum pezo para fe fepararem
;
pofto que mui-

to menor, que cá fora no ar livre \
porcjue

além do pezo do ar, fe deve attender á vif-

cofidade do liquido , a qual pode fazer ef-

feito mui confideravel. Nós bem vemos ,

que hum fio de feda crua fácilimam.en te fc

quebra quafi com hum fc pro : porém hum
cordão grcíTo náo fe quebra fem força gran-

de ,
porque refiftem todos os fios a hum

tempo : aíHm digo nos planos, cada partí-

cula facilmente fc defprc^.de da curra ; mas

fendo 03 planos bem lizos
,
puxando- os per-

pendicularmente , fó fe feparáo quando a

hum tempo fe quebráo rodas as uniões do

liquido vifcofo entre hum , e outro plano

:

era
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ora como as partes mínimas do plano são

quafi infinitas , e os planos por ferem mui
lizos , tocáo em todas ,

para fe íepararem

,

crefce a refiftencia incrivelmente. Além dlf-

to he para ponderar
, que qualquer parricula

de liquido ( ainda a^ua ) fe pega com huma
união forciílima ás fuperficies Iblidas , ainda

que leja vidro
;
por iiTo depois do vidro fal-

picado
5
por mais que facudamos , nunca fa-

remos que fique fecco : lo^o fe a m.efma

partícula fenfivel de liquido fe unir aos dous

planos 5 como cuíla muito a feparar-fc de

qualquer delles , ha de fazer que fiquem pe-

gados
; pois náo fe podem feparar , fem que

a partícula do liquido fí fepare de hum , ou
de outro , falvo fe a partícula fe dividir ao

meio : e como as partículas mínimas dos

fluidos são folidas ( como fica dito ,
quando

tratei dos fluidos ) ,
quanto mais pequena for

a partícula de liquido , mais cufta a dividil-

la ; e por efta razão os dous planos
,

para

ficarem bem pegados , devem ter o menos
que puder fer do liquido entre fi. Mas he

doutrina certa dos Ne\xtonianos
,

que todas

as partículas dos corpos
,

quando fe tocáo

como deve fer , fe attrahem mutuamente

,

quer fejão íolídas
,

quer fluidas : mas iílo

não he para agora. Vamos adiante.

Eug, Porém fempre devemos crer
,

que o
pezo do ar he a caufa principal defte ef-

teito.

Thíod. Sim ; fó a dúvida he fobre o exceílb

,

que ha de pezo fuilentado , ko que vai o
pe-
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pezo do ar ; e notai ( no que alguns creio

(^ue não reparáo ) , que efte exceiTo de pe-

- zo 5 como cambem o ficarem unidos ainda

dentro do recipiente , fó o achei em planos

,

ou hemisférios folidos , e náo nos hemisfé-

rios ocos 5 de que fc tirou o ar.

Eug. Porém os Pianos tacilmente fe leparáo ,

efcorrcgando hum pelo outro.

Theod. Sim; porque já ahi náo milita o pezo

do ar. Efta pedra (A Jig. i6. E(lampa 3.)
he comprimida pelo ar igualmiente por efta

parte ( >?i ) , e por eftoutra ( w ) ; fe eu a pu-

xo para efta parte ( m ) , ajuda-me a força,

com que o ar a opprime da outra parte ( h ) i

e fe a movo para efoutra parte ( ^í ) 5 ^^^'

da-me a forea , com que o ar carrega defta

parte (m); por iílb facilmente a movo, ou

para huma parte ( m ) , ou para a outra ( w )

;

porém fe a quizer puxar para fima , eftando

£xa a de baixo , náo tenho quem me ajude

,

hei de eu fó vencer todo o pezo ,
que faz

o ar fobre a pedra,

Silv. Pois náo me ajuda a força, com que o

ar comprime a outra pedra ( B )
pela parte

de baixo ^

Thecd. Ilío aíTim feria , fe elTa pedra eftivefTe

folta ; entáo facilmente levantaria eu a pedra

de ílma , indo pegada cá de baixo ; mas co-

mo fuppomos
5

que a pedra de baixo eilá

lixa
, já a força , com que o ar opprjme por

baixo efta pedra ( B ) , náo pode facilitar-me

, a que eu levante a de íima.

4£f7v. Teaho entendido, vamos adiante.

Theod.
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7'hccd. Semelhante cnufa tem a firme adhe-

sáo
,
que rem o recipiente á máquina

, q^ian-

do íe lhe tira o ar de dentro. He coufa paf-

mofa , que tanto que fe principia a trabalhar

com a miáquina , vai-fe pegando o recipiente

de tal forte a cila
,

que mais facilm.ente o

quebrareis , do que o arrancareis ; e he pela

meíma razáo dos hemisférios ocos : compri-

me-o o ar pela parte de fima , de forte que

fó quem puder vencer efte pezo , o poderá

feparar da máquina.

Eug. Porém mettendo-fe-lhe dentro ar, logo

te fepara ?

Thccd. Sem a min ima difficuldade
,
pela mef-

ma razão dos hemisférios.

Silv. Só reparo , Theodoilo
,

que tendo o

recipiente fobre fi táo grande pezo
,

que

tanto o opprime , como dizeis , não quebra

fendo de vidro.

Theod. Náo quebra
,

porque he redondo , e

por modo de abobada : bem fubtil , e frágil

he a cafca de hum ovo ; e fe o puzerdcs

entre as duas pahr.as das máos ao alto
,
por

mais que carregueis , náo íerá fácil o que-

brallo ; porque he em forma de abobada, na

qual humas partes fuílentáo as outras : já

me fuíl:entou hum ovo a prumo três arro-

bas 5 e treze arrates fem quebrar ; e não fei

quanto niais fuftentaria
,

porque náo tinha

mais pezos á máo : o mefmo fuccede no re-

cipiente de vidro ; fe efte folTc quadrado

,

facilmente fe quebraria , a^m com.o viftes
,

que fe quebrou aqueile frafco quadrado , de

que
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que eu tirei o ar hontem á tarde.

SUv. Agora me lembro.

Eu,^. Dizei-m.e vós , Theodofio : Aca^o tam-

bém procede do pezo do ar aquella grande

dirRculdade, que ha para puxar pe!o embo-
lo da firinga , eftando o bico rapado ?

Theod. E quem duvíca
, que diiTo procede ?

Silv. Duvidio os que dizem
,

que procede
do horror do vácuo.

Theod. ]á eíTe ponto fica baftantemente difpu-

tado : mas aqui particularmente Te convence

não fer eíT^ a caufa
;
porque entáo nenhuma

força leria baftante para puxar e(Te embolo
;

e vemos que , havendo força grande
,

pu-

xa-fe ; mas advirto
,

que a força deve fer

' proporcionada á groíTura da firinga
; porque

,

quanto mais delgada for, mais delgada he a

bafe da columna de ar
,
que carrega fobre o

embolo 5 e menos pcza. Mr. Gravezande (i)
' diz, que tendo a liringa três quartos dehu-
ma poilegada de diâmetro , elfando o bico

totalmente tapado , fe cu tiver abaixado o

embolo ate ao bico , bafta o pezo de féis

arrates para tazer deicer aíiringa, fegurando

eu no embolo. Alem de que dentro da ma-
quina Pneumática

,
pendurando no alto do

recipiente huma firinga pelo embolo , tendo

o bico tapado , defcera , lanto que tirarmos

o ar ; donde fe infere, que toda a difRcul-

dade
,

que experimentamos niílo cá fora

,

procede do pezo do ar,

Eug. Com e.fciS experiências já náo pode ha-

ver a menor dúvida. Theod.

i O.A.L^'''' 4- I- part. c r.p. 5. exner. ij.
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Theod. Ultimamente no pezo do ar tendes â

razão ,
por que hum fole quafi vafio eftan-

do com a boca tapada ,
por mais diligencia

que façamos , náo poderemos fazer que fe

fepare hum couro do outro mais do que

permitte o pouco ar
,
que tem dentro

,
por-

que o pezo do ar exterior o comprime. Po-

rém fe lhe abrirmos a boca, poderemos di-

latar o fole quanto quizermos. Temos trata-

do dos effeitos que faz o pezo do ar ; va-

mos agora rratar dos efíeitos , que faz o feu

elafterio. Já vimos efta tarde alguns, vam^os

porém a outros mais notáveis.

Eug. Eu creio que temos viíitas ; fe aílim

ne 5 náo podemos deixar de interromper fe-

gunda vez efta matéria.

Silv. Paciência : porém nós hoje afsás temos
fallado em matérias Filofoficas : vejamos

agora , ver que noticias vem da Corte.

Thecd. Eít:í bem ; á manha íem dúvida dare-

mos fim a efta matéria. Recebamos os hof-

pedes.

TAR-
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TARDE XY.
Dos eíFeltos mais notáveis do elaílerio

do Ar , e do elemento da Terra.

§. I.

Dos efeitos do elaficrio do Ar na fua compref-

são ordinária , e natural.

Eug. "TT Oje 5 Theodofio j náo ha de tar-

I f dar o nolfo ?.mi^o Doutor-, hon-
tem foi defgoftoib de que as vi-

íitas nos interrompeJem anoíTa conv'e'-raçáo
,

ha de Te prevenir ; fe me náo encano , eile

já lá vem. \'ede fe he elle.

Theod. Elle he , náo ha dúvida ; vamos efpe-

rar á fala.

Silv. Pois que r Já tardava ? \^ós me eílais

efpcrando ?

Eug. Como fou ambiciofo da voíTa compa-
nhia, e converfaçáo 5 era natural que cuida-

dofo vos eftiveíTe aqui efperando. Vamos cá

para dentro.

Silv. Eíle pszo do ar tem-me morto , Eugé-
nio ; venho ahi por eíTas eftradas opprimido
com duzentas arrobas

,
que náo íei coma

cheguei aqui vivo.

Eug. Vós , Silvio 5 zon;bais do pezo do ar v

tambe.m eu náo cria niíTo ^ mas as experi--
-

• - en-
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eticias me tem convencido ; e também creio 5

que vos tem convencido a vós : fallai a ver-

dade , Silvio.

Silv. Xáo vos pareça a vós
,

que eu por me
accommodar com os diícuríos de Theodo-
íio 5 aíTento de mim para comigo

,
que sáo

verdadeiros ; mas como ifto aqui náo he
aula publica , náo eftou de animo de eftar

defendendo conclusões perennemente : além

de que 5 Te eu eniralTe a duvidar de tudo
,

náo fe acabava matéria alguma , fenáo de-

pois de larguiffimo tempo , e fícaveis preju-

dicado vós 5 a cuia inftrucçáo attendo mas
deixemos queftóes reflexas , vamos a dar lim

a efte ar ^ que tanto nos tem dado em que
entender.

Jheod, Vimos já que coufa era o ar , vimos
como pezava , e os effeitos principaes

,
que

procediáo do feu pezo j vamos ver agora os

eífeitos , que procedem do leu eiafterio.

Eug. Deíles já vimos alguns nos dias ante-

cedentes ; vimos como a bexiga dentro da

máquina fe dilatava, como a pêra enjilhada

fe delenrugava, como a carne dentro daven-
tofa inchava , como lubia a agua , e azou-

gue pelos canudos ailima , e fe confervava

fufpenfa , Scc.

Thtod. Expliquei elTes eífeitos
, porque a fuá

explicação era precifa para a intelligencia

dos pontos
5
que hia tratando : agora trata-

rei dos mais que nos reftáo ; e principiemos

. por aquelles efFeitos
,
que faz o elafterio do

ar pofto na fua natural comprefsáo. Seia o
pri-
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primeiro efte
,

que vos vou moftrar na rhá-'

quina Pneumática.

^ug. Em quanto a máquina vai trabalhando ,

dizei o que quereis fazer.

Thecd. Tenho aqui efte frafquinho de vidro

cheio de ar na lua comprefsáo ordinária ; fe

lhe tapar bem a boca > e o puzer dentro da
máquina , tanto que tirar o ar, que o com-
prime por fora , o ar interior o rebentará , e
fe fará em pedaços: efperai , e vereis

(^fíg*
17. Eliãmp. ^.

)

Eug. Para que cubris o frafco com eíTa rede

de arame í

Theod. Para que quando rebentar , náo me
quebre o recipiente. Reparai

, que náo pód«
tardar muito

,
que náo rebente.

Eug. Eis-ahi rebentou , e fe fez em pedaços.-

Theod. Vedes, Silvio, a força do elaftcrio

,

que tem o ar í Antes que a máquina traba-

Ihaffe , o ar
,

que eftava dentro do frafco,

fim fazia força para fe dilatar, mas peia par*

te de fora o ar exterior apertando , e com-
primindo o frafco , refiftia á força

,
que o ar

interior fazia para o rebentar ; mas como
com a máquina tirei o ar

,
que rodeava o

frafco pela parte de fora, ficou o ar interior

fcm coufa, que o embaraçaíTc , e rebentou

o frafco para fe dilatar. Ante-hontem já vos

moftrei , que tirando o ar de dentro do fraf-

co , e ficando fó o ar
,
que o comprime por

fora , efte com o feu pezo rebentava o fraf-

co ; ::^ora o ved^s rebentado por caufa do

eiafterio do ar interior.



TarJe ãechna quinta. 337
Silv, Bem lembrado eftou : vamos a outra

experiência , cpe efta he clara.

Theocl. Agora hei de peidar em hum ovo , e

onde elle he mais agudo , hei de fazer-lhe

hum buraquinho d- ;^roírura de huma pen-

na j e -com hum paliío , ou coufa íemelhan-

te quero mecheilo por dentro: depois hei de

voltallo para baixo nerte copinho ( A /^.
14. Eflamp. 3. )

Eiig. Para que?
Theod. Para verdes hum effeiro admirável ;

mettendo tudo ifto na máquina , tanto que

íe tirar a ar, vai fahindo a clara, e a gema
do ovo pelo buraquinho fora, de forte que
liça o ovo vafio ; e tanto que eu de repente

tornar a mctter o ar dentro da mcáquina

,

também de repente fe torna a recolner a

clara , e gema dó evo dentro da fua cafca.

Eu vos faço ver efta experiência ; mas de

caminho noto
,

que para fe recolher outra

vez na cafca o que íahio do ovo , he preci-

fo que o buraquinho do ovo quafi chegue
a tocar no fundo do copo j

porque fe ficar

mui feparâdo , não poderá entrar para den-

tro da cafca tudo o que tinha fahido. Re-
parai , e vede agora.

Eiig. Eis-ahi vai íahindo toda a clara , e ge-

ma a cafca já eftá vafia ,
que me di-

zeis a ifto , Silvio ?

Silv. Mettamos agora ar de novo dentro da
máquina.

Theod» Eis-ahi o faço . . . e tudo fe tornou

outra vez a recolher. Expliquemos agora de

Tom. III. X ^^^
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que procede iílo : os ovos , erpeclr.Imente

íendo antigos , tem huma porção de ar en-

tre a caíca , e hiima pelelinha
,
que tem pe-

la parte de dentro ; efte ar como efta ccm-
prelío 5 tanto que puder , ha de d» arar-fe ^

tirando o ar ii máquina , náo ha quem em-
bar3ce a fahida da clara , e gema \

por ou-

tra parte o ar interior do ovo náo fe pódc
dilatar , fcm botar fora o que lá eftá den-

tro ; per iiTo vem fahmdo tudo cá para fo-

ra : poriam, quando eu torno a mctter o ar

de novo na maquina , carrega efte na fuper-

ficie do liquido
,
que fahio da cafca , e corri

o feu pezo o obriga a recolher-fe dentro da

cafca 5 e reduzir o ar interior á comprefsáo

antiga.

^ug. Ahi he a mefma razáo
,
que dcftes hum

dia deftes para fubir o azougue pelo canu-

do 5
por onde tinha defcido ,

quando tirá-

mos o ar da maquina.

Thcod. Agora tem lugar outra experiência mui
divertida com efte mefmo ovo. \''amos-lhe

augmentando o buraco
,
quebrando-lhe a caf-

ca em roda , de forte que fique com a terça

pnrte menos ; depois de vafar tudo fora , fe

verá no fundo da cafca pela parte de dentro

huma empolla cheia de ar
;

pofto tudo ifto

na máquina , tirando o ar do recipiente,

vai-fe dilatando a cmpolla , e crefcendo de

forte
5
que vem fahindo a pele pela cafca

fora 5 e fica como hum ovo inteiro , cuja

fuperficie em parte he de cafca , em parte

da pele
,

que por modo de abobada fahio
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para fora ; já eftá tudo preparado , vede-o

com os olhos.

Súv. Será na verdade experiência bem diver-

tida.

Eii^. Lá fe vai levantando a pele : eis-ahi vai

lahindo pela cafca fora
; que vos parece,

Silvio ?

Silv. Aqui bem fe vê a força do elafterio ào
ar. Ainda temos mais experiências , Theo-
dofio t

Theod. Ainda. Huma pouca de agua morna
mettída dentro da máquina Pneumática , faz

grandes bolhas , e parece que ferve. Em
quanto o não v^àc^ , dir-vos-hei a razão

:

O ar , que eftava dentro da agua , depois

de trabalhar a máquina , fó fe acha oppri-

mido com o pezo da agua ,
porque já lhe

falta o pezo do ar externo
,

que carregava

fobre a fuperficie da agua ; aílim vai-fe di-

latando , e f^<hindo para fma em bolhas.

Silv. liTo também ha de fucceder por eíTa

mefma razáo na agua fria : por tanto , ou
ella razão náo he baftante , ou para a expe-

riência he efcufada a circunftancia de fer &

agua quente.

Thfod. Na agua fria também fe vem bolhas

feitas pelo ar , que eftava dentro delia , c

fahe para fora; porém náo são tantas, nem
tão amiudadas , como na agua quente. A
razáo he

,
porque o ar por caufa do calor,

tem mais força para fe dilatar ; e a agua por
eftar em movimento , mais facilmente deixa

defembaraçar as partículas de ar para fahii

y ii rem
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rem para tora : nccreicer.ro
,

que na agua
quente as parricul.is de iogo

,
que rahem

com grande violência , fazem fahir juntamen-

te as partículas de ar. Temos tudo prompto ,

vejamos fe fuccede aíiim.

Eu^. He coufa pafrnofa na verdade I vedes,

Siívio : já principia a fazer bolhas , como fe

fervelTe.

Siiv. Bem ve)o : mettei ar no recipiente y

Theodcfio , a ver fc pára a fen'ura.

Theod. Eis-ahi a agua quieta : vedes í Fica-

mos outra experiência ; eu ponho nefte co-

po homa pouca de agua de fabáo com ef-

puma ; tanto que a metrer no recipiente, e

tirar o ar , vereis que a efpuma vai crelcen-

do de forte
, que trasborda pelo valo fora ;

a razáo he, porque o ar, que eftá na efpu-

ma
5
por caufa do feu elafterio , vai dilatan-

do as bolhas , e defte modo as faz creícer.

Reparai : vedes ^

Eug. Tudo fuccede conforme vós o prognof-

ticsftes.

Theod. Agora vos farei outra experiência ,

<]ue aos ignorantes caufa grande admiração :

aqui tendes eftas figurinhas de vidro ocas

por dentro , e cheias de ar ; tem hum bura-

quinho nhum pé ,
por onde pode fahir o

r.r , e entrar a agua ; mas sáo hum quaíi

nada mais leves que a agua , de forte que

lançadas na agua , vem alfima , mas ficáo

quafi totalmente mergulhadas
;
porem fe ihc-

íahir de dentro aJgum ar , e entrar alguma

porção de agua em feu lugar > já as figuri-

nhas
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nliaç fíclo mais pezadas ,

qne ignal volume
d^ agua, e vão abaixo. lílo íuppoíto , dei-

xai-mas mecter nefte copo com a^^ua , e met-

ter rudo ifto debaixo do recipiente , e ve-

reis, cjue em quanto tiro o ar , eftáo as ii-

guras ao de lima da agua ; mas íe abrir a

chave , e deixar entrar o ar dentro da má-
quina , defcem logo para baixo ; e tornáo a

lubir , íe eu repito a diligencia de tirar o
ar : eiperai , e vereis.

Eug. Eftá huma bem nova dança: porem eu
aÍT',da não eílou totalmente inllruido na cau-

fa delles mcviínento?.

Thecd. Qiiando cu tiro o ar do recipiente , o

ar interior das figuras dilata-íe , e íahe algu-

ma porcáo para íóra
; quando metto de no-

vo o ar no recipiente, torna cá íua compreí-

sáo natural o ar interior da figurinha j e co-

mo parte delle rinha íahido para fora , oc-

cupa menor efpaço , e entra a agua a occu-

par algum elpaço
,
que antes occupava o ar,

£ca deita forte a figurinha mais pezada , e

vai abaixo ; fe torno a tirar o ar da máqui-
na , o ar interior da figurn dilata-fe , e vai

fazendo fahir a agua
,
que tinha entrado, fi-

ca delia forte a figurinha mais leve , e lóbe

para fima.

Eug. ]á eílou fciente nefte ponto : vamos
adiante.

Thccd. Agora entendereis melhor a razáo de
algumas experiências

,
que em diverfas occa-

fióes vos tenho reterido , como he a dos

peixes
,

que mettcndo-os em algum vafo

com
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com agua dentro da máquina Pneumática

,

fubiáo ailima , fem poderem jamais ir ao

fundo.

Eug. Bem me lembro da experiência ; mas
náo conheço bem qual he a cauia.

Theod. Huma bexiga ha nos peixes
, ( pelo

menos em alguns , em que Te faz efba expe-

riência ) , que efti cheia de ar : efte ar eílá

comprelTo ; tirando-fe o ar da máquina
, já

a agua náo fica opprimida , nem o peixe

,

e por confeguinte dilata-fe o ar da bexiga,

e licáo os peixes com maior volume
, por

ilTo fobem alíima ; e ainda que os peixes

façáo força por comprimir eíla bexiga , em
ordem a irem ao fundo , náo o podem fa-

zer
5

porque reíifte a ilTo o elafterio do ar,

que tem dentro da bexiga
^
por iíTo náo po-

dem deicer da fuperhcie para baixo.

Eug. Se os peixes nos rios podem compri-

mir efla bexiga , de forte que váo abaixo
,

como náo podem tazer iiTo mefmo lá na

máquina ?

Theod. He
,

porque cá fora nos rios o ar,

que carrega na luperíicie da agua , a;uda a

comprimir o ar da bexiga; e qualquer torça,

que faça o peixe para iíTo , bailará : porém
na máquTf^a como ríáo ha ar

, que carregue

na fuperficie da agu^ , #iáo tem o peixe cau-

fa
,

que o ajude a comprimir o ar da bexi-

ga ; aílim fica ao de íima da agua.

Eug. Agora já entendo.

Theod. Semelhante caufa tem o effeiro
,
que

fc obferva nos mais animaes , cue fe met-

lem
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tem na mác]uina ; porque alfim que íe prin-

cipia a trabalhar
,

principiáo a inchar por
cauía do ehfterio do ar

, que tem dentro

do pppo j e mais partes do corpo : daqui

p^-ocede
,

que huns vom.itáo , outros defpe-

jáo o eííomago por outro modo ; tudo pot

caufa do ar
j

que tem dentro em íi , e le

quer dilatar. E continuando-ie a extracção

do ar , todos os animaes morrem , não fó

os animaes terreítres , ou voláteis ( exceptu-

ando as mofcas , e outros infeclos íemelhan-
tes

,
porque a eíTes baita-lhes o ar tenuiili-

mo
,

que iempre íica no recipiente) ; mas
o que he m.ais digno de admiração , até os

peixes mettidos em celhas de agua dentro

da máquina , em tirando ar , morrem ; ha
quem diga

,
que mais rempo podem viver

fem agua
, que iem ar. A tazáo diílo he

,

porque em todos os viventes o ar com o
feu elafterio promove a circulação do lan-

gue , como diremos a íeu tempo.

Eug. Os animaes da terra, que forão creados

no ar , forçofamente havião de eílranhar ;

nos peixes mais admira.

Thcod. Ifto não procede de eilranharrm 0$

animaes o eftado
,

porque nos peixes não
milita eíla razão : além de que outra couía

me lembra agora
, que em outra parte terá

feu lugar : as flores
, que lambem íe criáo

com o ar , ainda que as mectáo na máqui-
na Pneumática , nio eílranhão , nem mur-
chão 5 antes íe coniervao freicas , e viçoi"as

muitos mezes : eu ja vi numas tulipas , e

ane-
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anemolas mertidas fem agua no recipiente

,

creio que haveria hum mez , e eftaváo táo

viçoííis 5 como fe poucas horas antes as ti-

veílem colhido do jardim ; e he experiência

conftante
5
que fe conferváo frefcas por mui-

tos mezes ; e feri conveniente de dous em
dous dias repetir a diligencia de tirar o ar

do recipiente
, porque as flores continua-

mente eftáo lançando de fi algum vapor, e

ar, que em íi tinháo.

Eug. Eíía experiência ás vezes pode fer mui
ucil ; mas náo percamos o fio do nofib dií-

curfo.

Theod. Ko elafterio do ar tendes também a

razão dos efFíitos
,
que vemos nas vento fas

,

náo fó naquellas
,
que fe dáo com a maqui-

na, como Silvio experimentou ante-hontem ,

mas também nas ordinárias
, que fe dáo com

o fogo.

Silv. liTo agora pertence-me a mim. Pois

qual he a razão
,
por que fóbe a carne para

íima nas ventofas ordinárias ?

Theod. Quando dentro das ventofas fe acccn-

de o fogo 5 fica mui rarefeito , e dilatado o

ar,, que lá eftava dentro : quando fe volta a

ventofa fobre a carne, como o ar, que eftá

na ventofa , eílá mais dilatado , não tem
tanto elafterio , nem comprime tanto a car-

ne , como o ar exterior comprime o reílan-

te do corpo : ifto fuppoito , o ar que eílá

dentro da carne , e eílá compreíTo , como
vos moflrei , achando menos reíiftencia den-

Uo da ventofa , do que fora , dilata-fe , e

jun-



Tarde decima quifita. 345'

jtjntamente dilata também a carne , e a faz

inchar.

Eíi^. Pois Ciiie, Silvio 5 heaquella a ra2áo?

Silv. Ou feja aquelia, ou outra qualquer, pa-

ra o meu ponto bafta-me faber os eííeitos

,

que ns ventoíiris podem fazer: ascaufas, por

que aííím ohráo
,
percencem aos Fyíicos.

Theod. Outros mnumeraveis eíFeitos ha
,

que

tem por cauía o elaíterio do ar nefta liia

natural comprefsáo : porém do que f^ca dito

podeis, Eugénio, facilmente inferir o mo-
do , com que fe deve difcorrer acerca delles.

Vam.03 c^gora aos efreitos do elafterio do ar

,

quando a fua força fe augmenta com o calor.

§. ÍI.

Vos effeitos do elafterio do Ar ^ ajudado

do calor.

Eug. T A' vós , Theodoíio , me diiTeftes ,

O que a força do elafterio do ar crefcia

com o calor. Vamos a faber a razão.

Thcod. A razão he clara
,

porque o caíot or-

dinariamente rarefaz os corpos , e dilata-cs :

fendo logo o elafterio huma força, com que
o ar procura dilatar- fe , claro eílá que fe ha

de augmentar, fobrevindo o calor. Aqui te-

mos pois novos effeitos que explicar
,

que
tem por caufa o elafterio do ar. Seja o pri-

meiro hum
,

que já tocámos nos dias ante-

cedentes , trstando da pólvora: ahi dilTeir.cs,

^U2
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que parte da cauú de cffeitos táo fortes

,

como sáo os que experimentamos na pólvo-

ra, era o ar, c^ue efta dentro delia; e (guan-

do a pólvora le accendc , fe dilata íubita-

mente , fazendo huma i^randiílima commo-
çáo no ar circumvizinho , e em todos os

corpos
,
que fe oppõem á Tua dilatação.

Eug. Depois de faber a grande quantidade de

ar, que ha dentro dos corpos, e o grandif-

íimo efpariD ,
que occuparia no feu eftado

natural, com.o me difTcites os dias paíTàdos

;

vendo por outra parte a grande força
,

que

faz o ar para fe dilatar
, já me não admira

que fiça táo pafmofos cffeitos.

Thcod. Accrelcentai
,

que a dilatação óo ar,

que fe contém na poK'ora , fe taz fubita-

mente ; e mediando o fogo , com cujo ca-

lor fe dilata o ar muito mais, do que faria

fem efta circunftancia
,
por iíTo He táo gran-

de a força da pólvora acceza.

Silv. A mim parecia-me
,

que fe efia hc a

caufa dos effeitos da pólvora, muitas outras

coufas ,
que também incluem em fi grand-

porçáo de ar , fariáo femelKantes eííeitos

,

quando le accendelíem.

Thccd. Fariáo os mefmos eíFeitos , fe tivef-

fem as mefmas circunftancias
,

que ha na

pólvora : três circunftancias concorrem para

a grande força que tem : a primeira ne

,

que contém cada gráo de pólvora huma
porção de ar táo grande

,
que pofto na íua

extensão ordinária , occuparia hum lugar ao

meãos duzentas vezes maior que o que oc-

cu-
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Cup2 O gráo de pólvora ^ em que elle eftá

mettido : fcgur.da
,
que accendendo-fe a pól-

vora
, já o ar fe náo contenta com a lua

extensão ordinária, antes por caufa do calor

bufca huma extensão muito maior: terceira,

e he a que faz ao ponto
,

que na pólvora

todas as parciculas de ar íe ibitão a hum
tempo 5 e de repente ; o que náo ha rios

outros corpos ,
quando íe queimáo ; por ilTo

unindo-ie juntamente , e em huma fó acção

o esforço que fizem todas as partículas para

fe dilatarem
,
produzem hum tão grande ef-

feito.

Silv. Agora mais verofim 11 me parece o vof-

fo diicurfo , fuppoftas ag experiências , em
que vos fundais.

Theod. Expliquemos agora efte Termómetro
de ar

,
que ferve para medir os gráos de

Calor, ou frio, que tem o ar, em que vi-

vemos ( fi^. \. Ejhm:p. 4. ) . Efta bola
, que t

vedes em ílma , eílá cheia de ar
; quando ha ú

grande calor , rareiaz-fe efla porção de ar;

e como fe não pôde dilatar lem abaixar o
azougue

,
por iíío no tempo da calma défce

o azougue mais de ordinário ; e àcfzQ mais

ou menos , conforme o gráo de calor que
ha : pelo contrario , quando faz frio , não
cílá o ar da bola tão rarefeito , accommo-
da-fe com menor extensão , e deixa fubir o
azougue, o qual he impellido pela columna
de ar

,
que lhe carrega pela boca do Termó-

metro (e).
Eu^. Eílá mui bem lembrada eíla induftria

pa-
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para huma pelTo:. faber facilmente o grão de
frio que faz , ou tanbem de cnlor.

Tbcod. Quero agora moftrar-vos huma fonte

artificial , cujo eiíeito procede do elaílerio

do ar augmentado com o fogo. Aqui a ten-

4. des {fig. 4. Eftan:pa 4. ) : deixai-me mandar
4» nccender eílas três luzes ( c e e ) ,

que são

precifas para o effeito ; entretanto explicar-

vos-hei a conftrucçâo interior defta fonte.

Tem hum repartimento , ou divisáo pelo

meio ( m n ) , que reparte a concavidade àci-

ta fonte em duas : a inferior (A) eftá cheia

de ar ; e a fuperior (OJ) tem huma boa

porção de agua: he preciío porém advertir,

Gue da concavidade inferior vai hum canudo

( m r ; até cá parte mais alta defta concavi-

dade de ííma ( O ) ; ferve efte canudo
,
para

que o ar que eftá em baixo
,

polTa commu-
nicar-fe á concavidade de íima , fem que
haja perigo de que por elie poiía ir agua

alguma para baixo. Efte eíguicho ( f ) tem
pegado hum c.^.nudo (/ p) , o qual quaíi

que toca na divisão ( fu n ) ,
que fepara hu-

ma concavidade da outra : cu o delatarraxo

e tiro tora, para o verdes melhor,. e de ca-

minho lanço agua na tente. Aqui o tendes

Eu^. Tenho percebido todo o artificio
,

que

ha na tor.te : ahi eítáo as luzes já accezas

;

que eífeiro temos r

Tbcod. Brevemente o veieis : entretanto re-

parai ro que digo. O ar
,

que ella nefta

c-oncavidade de baixo ( A ) , com o calor

das
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d^s luzes ha de rarefr.zef-fe ^ e fazer força

para fe dilacar ; dilatando-fe , náo c:.be cá

em baixo ^ communica-fe á concavidade de

íima ( O ) . Ahi rambem eftá ar , o qual com
o calor

,
que efte lhe communica , também

ha de fazer força para fe dilatar ; náo o po-

de fazer fem opprimir a agua , que ahi eí-

tá ; efta vendo-fe opprimida, fóbe pelo ca-

nudo Çp i^ com força , e fahe fora pelo

efguicho ( r^ 5 como fuccede nas tontes de

repuxo : eu deftapo o efguicho , e ver?is.

Eiig. Que me dizeis a ii-to , Silvio ! Ha cou-

ía mais divertida !

Silv. Efla fonte he huma pelTa digna de eíli-

maçáo. E atura muito rempo a lançar agua,

Theodoflo 1

Thcod. Lançará roda a que eu lhe lancei , ou
quau toda , fe perfeverarem as luzes accezas.

Eiig. Apagai-as , para ver fe ceda de correr

agua.

Thcod, Como então não ha coufa ,
que au-

gmente o elafterio do ar , accommoda-fe com
a extensão que tem , e náo obriga a iahir a

agua para fora.

Eug. Alíim vai fuccedendo ; já quaíi que não
corre nada : efla vifta efta experiência.

Theod. Outras fontes tenho
,

que fazem o
mefmo efFeito por diíFerentc caufa : eu as

mando vir, vellas-heis Por agora já

rendes vifto como o elafterio do ar fe au-

gmenta com o calor ; c efta hc a razão de

não fe accommiodar com a comprefsão
,
que

padece 4 por ilTo cfl.^ndo quente, nvío cabe

nos
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nos limites , em que cabia , eftando frio :

aqui tendes a razáo de muitos eííèitos vul-

gares 5 em c|ue talvez náo tereis reparado.

[Muitas ccuias tanto que as chegào ao fogo ^

ou perto delle , rebentão , como íiiccede ás

cail:anhas , e outras couías femelhantes
\
por-

qr.e o ar
,

que eftá fechado dentro da fua

cafca 5 com o calor tem maior elafterio , e

já náo pode foffrer os apertos do lugar , em
que fe acha fechado

;
por ilTo rompe a caf-

ca com eílrepito , ie náo tem havido a pre-

venção de lhe fazerem na cafca algum gol-

pe
,
por onde polia fahir o ar pouco a pou-

co
5
quando fe for dilatando. Ahi vem já as

outras fontes : eu as mando preparar. Vamos
ò?:o.òo agora as doutrinas , em cuja confir-

mação hâo de fervir. Saiamos cá para fora

á v?.randa
,

para que a agua das fontes náo
molhe a cafa , aíTmi como fez eíla

, que já

vimos.

Eug. Nem he razáo
,

que por meu refpeito

tenhais elTe incommodo
,
principalmente quan-

do cá fora fe podem fazer eftas experiências

com mais aceio.

§. III.

Doi ejfeitos do el^ftcrio do Ar ^ comprimido

violentamente.

Theod. T A' diííemos ,
que a força do elafle-

%) rio do ar procedia da fua comprefr

sáo i nem já mais pode haver força de e!aí-
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rerio , fem haver compreísáo : efte ar

, que
refpiramos , fempre eiti comprellb pelo pe-

zo da achmosfera , ifto he ,
pelo pezo do

outro ar, que tem em íima ; e deíla com-
prafsáo procedem os effeitos que já vim.os

:

mas como o ar ainda fe pode comprimir

muito mais do que efta, refta ver os eíiei-

tos
5 que fe podem feguir da jua com.pref-

sáo violenta. Hum deiles , e c mais torce

he o da cfpingarda de vento , de que logo

trataremos : v^^mos agora a outros menos for-

tes
, que são eftas fontes, que tendes á vil-

ta: viimos a efta {fig. 5. Ejlamp. 4. ) 5 4^^ Eíl. 4.

já eftá carregada. fig. j*

Èug. Carregada ! Com que ?

Thcod. Com ar : náo reparaftes nô que efLe\'e

fazendo aquelle criado agora í

F.ug. Só attendi á voíTã doutrina , náo adver-

ti no mais que fe fazia : que he o que fez ?

Theod. Aqui tendes efta firinga A (//,?. 6. Eíl. 4.

EfiiWip. 4. ) ; o feu bico bem vedes que he Tis- ^'

huma rofca
,

que atarraxa na fonte aqui fo-

brc efta chave ( m ) ; com efta íiringa fe vai

mettendo muito ar á força dentro deíla fon-

te ; e depois de íd ter mcttido muito ar,

fecha-fe a chave ( // ) ,
para que o ar

,
que

fe lhe metteo , náo faia para fora.

Eug. Ainda náo entendo como com a Gringa

fe pode metter mais ar dentro da fonte.

Theod. Eu vo's explico iíTo : No bico da fi-

ringa eílá poília huma válvula de bexiga de

boi com tal artiacio , que deixa fahir o ar

para fora da firinga ; mas não o deixa en-

trar ^
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Eíl. 4. trar, como agora vereis melhor ÇJig.y. Ef-
^B' 7* tmnp. 4.) , fe reparardes bem na roica ( m ;i )

,

que eu defatarriíxei do bico da firinga : efta

tira de pele (^"'0 ^^^ apertada tapando

hum buraquinho
,

que eftá no meio Òà roT-

ca ; o ar
,

que vier defte buraquinho para

fora, pode fahir pelas ilhargas da pele; mas
íc quizer entrar , com a mefma força com
que pertcnde entrar , tapa o buraco , e por
iiío náo entra. Suppofto ifto , eftando eila

íiringa atarraxada na boca da fonte
, pódc

entrar para a fonte o ar
,

que eifiver na íi-

riríga , mas náo pode fahir para dentro da

íiringa o ar
,

que eftiver na fonte. Ora etl

quando levanto o embolo da firinga até fi-

ma
,
por eftc buraquinho (^) fe enche a fi-

ringa de ar ; e quando carrego o embolo pa^

ra baixo , todo o ar da firinga íe introduz

dentro da fonte. Tendes percebido ifto ?

Eug. E com facilidade : vam.os a^ora faber

o artificio
,
que ha dentro defta fonte.

Thecd. Eu o digo : Haveis de faber ,• que ef-

ta fonte tem hum canudo (e o), que defde

o bocal lhe chega quaíl até ao fundo ; mas
náo ha de tocar no fundo

,
para que lá pelo

fim do canudo (o) polTa entrar a agua
,
que

elliver no bojo da fonte , e fahir pelo ca-

nudo cá para fora
,

quando fof precifo.

Também he precifo advertir
,

que efte ca-

nudo na fua extremidade fuperior ha de fcr

mui bem foldsdo no bocal , e atarraxar per-

feitamente na fonte , de forte que o ar nem
pofla entrar, nem fahir da fonte, fenáo por

den-
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dentro do canudo. Eftá explicado o íirtiíicia

da fonte. Suppofto iílo
,
quando fe quer fa-

zer a experiência , a primeira diligencia he

defatarraxar o bocal
,

que tem prezo o ca-

nudo , e lançar na fonte huma boa porção

de agua , de forte que fique meia , depois

dilTo mette-fe-lhe o canudo , e atarraxa-fe

,

e fobre a chave ( « ) atarraxa-fe a firinga

;

€ levantando O embolo , e abaixando-o com
força , fe vai introduzindo na fonte muito

ar ; com efta diligencia vai-fe comprimindo
o ar, que eftá dentro da fonte; e tanto que

o ar da fonte ficar por efte modo bem com-
preíTo 5 fecha-fe efta chave ( w ) ,

para fe po-

der tirar a firinga fem perigo de fahir nada

para fora: feito ifto , atarraxa-fe fobre a cha-

ve ( w ) efte bocal
, que tem vários buraqui-

nhos para fahir a agua , e abre-fe a chave

;

tanto que fe abrir a chave , faltará a agua

para fima até huma grande altura.

Eu^. Vejamos já a experiência.

Thccd, Ahi a tendes.

Eug. Agradável experiência na verdade . . ;

Ora o certo he , Silvio
,

que eu até aqui

andava nefte mundo de cór , como lá di-

zem
,
pois ignorava tantas coufas : mas ex-

plieai-me vós , Theodofio , como a compref-

sâo do ar faz fahir a agua com tanta força.

Theod. Todo o ar
,

que eftá dentro daquella

fonte , occupa a parte fuperior , deixando a

inferior para a agua ; defte modo fica o ar

fem ter modo algum de fe dilatar , fenáo

opprimindo para baixo a agua j a agua ven-

Xgm. IIL Z do-
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do-ie opprimida , náo tem outro remedicr

( deixai-me dizer aííim ^ fenáo fubir peicr

canudo ajTima
;
porque fó aííim he que pode

ficar mais campo para a dilatação do ar.

Eug. Baita
,

ja entendo : em quanto a ifto

obra o ar nefta fonte , como na antecedente.

Silv. Eílas duas eftáo viftas , Theodofio , va-

mos a ver a terceira fonte
i

porque como-
rem diverfo feitio , creio t:.mbem fará fcu:

eífeiro por diííerente modo.
Thcod. Lfta fonte

,
que vulgarmente íe cha-

Eí>. 4. ^^ ^ ioniQ de Heron (fig.^S. Ejlamp. 4. )>
dg. 8, tem huma circunfbncia , em que excede a»

mnis 5 e he
5

que náo neceííiia nem de fo-

go 5 nem de ar mettido á força. Reparai

primeiramente no feu artificio : dc[dc a ba-

cia de íima vem hum canudo ( f p /7 ) até

quafi so fundo deíia bola -de vidro (jB) ci
em baixo , mas náo toca no fundo : aqui

náo fe vè bem o fundo ao canudo por cau-

fa deflas folhas de metal
,
que ornáo a bola

pela parte exterior. O outro canudo ( o » )
he mais curto ; com a extremidade inferior

apenas entra na bola de baixo ( B ) , c com-

a extremidade de fima deve chegar fomente
a elle fitio ( ^í ) •

Eug. Ertes canudos eftáo explicados : falta o
canudo que eftá entre elles

,
que he o da

meio.

Theod. Efte canudo eftá pegado ao bocal da

fonte, entra por efta bola de vidro (A), c
quafi que toca no fundo delia. Vamos a ver

o eíFeito j mas para iíío he precifo lançair

agua
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agua nefta bola de fima ( A ) : eu defatarra-

Xo o bocal com o canudo
,
que lhe eílá pre-

zo
j

para poder laaçar agua dentro da bola

tornemos a ararraxar o canudo no leu

lugar. Feito ifto , deixai-me deílapar o ca-

nudo comprido (^p^)? tirando-lhe efta ro-

lha ( e ) . . . Vereis agora que , lançando eu
agua nefta bacia ^ ao mefmo paíTo principia

a fonte a lançar agua pelo efguicho do meio

/O-
Silv. O que mais admira he ver a facilidade

,

com que fe faz efte eíFeito , fem ferem pre-

cifas muitas diligências.

Eug. Eu abfolutamente náo entendo como if-

to pode fer.

Theod. Eu vos explico como he : A agua,
que eu lancei nefta bacia , cahio por efte

buraco (e) , e veio por efte canudo (p^)
abaixo até efta bola de baixo ( B ) ; como a
agua cahio nefta concavidade , o ar que ahi

eftava fubio por eftoutro canudo (o h) até

á concavidade fupcrior (A); mas como ahi

achou também ar , e agua , náo fe podia lá

accommodar j e aííim ou havia de ficar mui
compreíTo , ou , a náo ficar comprelTo , ha-

via de fazer campo para fe dilatar ; ifto fó

podia fer opprimindo a agua
,

que ahi eftá

dentro da bola ( A ) , e fazendo-o fahir pelo

canudo do meio. Eis-ahi a caufa, por que
efta fonte lança agua.

Eiij^. Agora já entendo ; o que me fazia con-

tusão era cuidar que a mefma agua
,
que fe

acabava de deitar na bacia , eíla era a que
Z ii ia-
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fahia fora pelo bico da fonre ; mas agora já

vejo que me enganava : porque a agua
,
que

fahe pelo bico , he a que vós primeiramen-

te lançaíles dentro da bola luperior (A).
Theod. Com eíia fonte fe faz huma galante-

ria ,
que caufa grande admiração a muitas

pelToas. Muitos em lugar de agua lançáo

vinho nefta bola de fima ( A ), e ifto faz fc

ás efcondidas ; mas ha de fer nas fontes,

que náo forem de vidro , como efta : de-

pois quando querem fazer correr ' a fonte^,

mandáo-Ihe lançar agua na bacia diante de

todos ; e flcáo os circunftantes admirados

náo fo de ver correr a fonte , mas de ver

a agua fubitamente mudada cm vinho na

fua opinião delles. Advirto porém
,

que os

carmdos hão de fer , como iá expliquei, pa-

ra que polia flizer-fe o effeito delejado.

Eug, Tudo eftá bem advertido , e hei de man-
dar fazer huma para meu divertimento , tan-

to que houver opportunidade.

Thcod. Vamos agora tratar da efpingarda de

vento ;
porque como o feu eíFeiro procede

do elafterio do ar comprimido violentamen-

te , temi aqui o feu lugar.

Silv. Andava defcjofo de ver huma , e de ver

os efFeitos que faz.

Thcod. Eu a mando vir: Aqui a tendes (^fg.

I. Efiiiiup. 4. ) : o feitio exterior he co-mo

o das outras efpingardas
,
porem mais grof-

fa ,
p^la razão que logo direi. Os feus eírei-

tos , fallando regularmente , não sáo tão for-

res como os das elpingardas de pólvora j

po-
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porém não eleixáo de fer em íi mui gran-

des : efta erpingarda, eft?ndo bem carrega-

da, dá muitos tiros com tanta [orça, que o

oitavo ainda paíTa huma porta de carvalho ,

(^náo delgada , em diftancia de vinte paiTos.

Eiig. EÍI^i circunftancia fó , faz efla eípingar-

da mui eftimavel ; pois as de fo^ío para cada

tiro neceilitáo de ferem carregadas novamen-
te. Porem dizei-me já como Te carregai E
qual he a razão dos eíFeitos que faz í

Tbxd. Para me entenderdes , havíeis vella por

dentro , mas porque dá trabalho o defman-

challa , eu vos moftro hum debuxo defta

mefmia efpingarda pela parte de dentro ( fig. Eíl. 4.

2. EJhiy.p. 4. )• ^^^ efpingarda coníta" de i^S- =•

dous canos de m.etal , hum. largo , outro eí-

. treito
, que íe m^ette dentro do outro, largo y

de forte que entre hum ,e outro cano lique

hum váo
,
que aqui fe reprefenta com as le-

iras c c c ; eíle vão rodeia todo o canudo

eftreico
,
que efiá no meio , e lá na boca da

efpingarda ha deeílnr tapado totalmente, de
forre que o ar condenfado

,
que fe merte á

força neíle vão
,

que fica entre hum , e ou-,

tro canudo , não polTa fahir para fora fenáo

depois de paíTar do canudo eftreito
,

por

onde fahe a^bala.

Eug. E como pôde paííar.para ahi o ar i:cm-

preíTo
, que efta entre hum canudo , e ou-

tro ?

Theod. No fim do can-udo eftreito ha huma
chave /

,
que anda á roda como as que ha

nos efguichos das fontes; e e^a chave tem
por
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por dentro hum buraco , que a atravelTa ,' e

correfponde ao canudo eftreito , no qu?i ef-

tá mettida huma bala, como vedes; cu. ndo
efta chave eftá na íituaçáo , em que eftá pin-

tada, correfponde o buraco da chave ao ca-

nudo. Haveis de notar agora, que atrás def-^

ta chave eílá huma válvula , a qual tapa de
tal forte o burp.co da chave

,
que fem levan-

tar a válvula , náo pode o ar comiprclTo {z.-

hir pela chave fora
;
porém tanto que fc le-

vanta eíla válvula , o ar
,

que eílava com.-

preíTo , fahe com grande violência pelo bu-

raco da chave , e com a mefma força leva

adiante de íl a bala
,

que ahi eftá pofta , c

a defpede pelo canudo fora com grande ve-

locidade.

Eug. E como podemos nós cá de fora le\^n-

tar a válvula
,
que eftá lá dentro

,
para fazer

o tiro ?

Theod. Puxando pelo gatilho , defarma-fe hu-

ma mola mui forte
,

que faz abrir a válvu-

la , e a deixa logo fechar ,
para que náo

faia todo o ar.

Eug. Ainda pergunto mais : E como podemos
nós lá metter a bala ? He acafo pela boca

da efpingarda , como fazemos nas outras ^

Theod. Bem pôde fer ^ mr.s para evitar algum
perigo 5 mette-fe-ihe por outro modo : vedes

cfte canudinho y x ,
que eílá cheio de ba-

las ? Ora reparai ; fe eu andar á roda com a

chave i , de forre que q feu buraco correi^

penda a eíle canudinho das balas , e carre-

gar com o dedo neíta primeira bala j' , én-

frar
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rrará huma bala para dentro do buraco da

cliave ; e tornando a andar á roda com a

chave , ficará prcmpra para fahir para rór.x,

- rodas as vezes que ihe abrirem a valvuia ; c

€Íte he o modo , com cue iuccellivamente

fe podem ir mettendo muitas balas na ei-

pingarda , e dando v^.rios tiros.

Eu^, So não entendo , como abrindo-le a

válvula para fahir o ar
,

para o primeiro ti-

ro , não íahe todo o ar
;

porque fe Íahi-Je

todo , náo íicava ?.r comprellb capaz de ó.úi

os outros tiros.

Thccá. Náo íahe rodo o ar ; porque tanto que
Te abre a válvula , logo fe toma a fechar

;

mas porque fempre fahe huma boa porção

de ar, por ilTo os tiros década vez sáo mais

fracos. Efta chavs afíim tem m.uitas utilida-

des: primeira, que facilmente tiro abala da

efpTngarda , cada vez que he precifo , fcm

me fer necelT^.rio deicarregalla do ar : iegun-

da
,

que qu:indo eftiver a efpingarda carre-

g ida com o ar e bala , e quizer eílar fem

Tuílo de que fe difpare por algum inciden-

re 5 que fem nós o querermos nos toque

no gatilho , náo temos mais que voltar a

chave de forte
,
que o feu buraco náo cor-

refponda ao cano da efpingarda ;
porque en-

tão ainda que fe abra a válvula , nenhum ar

poderá fahir
,

pois o buraco da chave eftá

atraveiTado.

^Eug. Effa utilidade he mui digna deattençáo.

Sílv. Tudo rendes explicado ; fó náo dilTeftes

o modo j com que fe comprimia o ar den-

tro da eipingaria. Thcol
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Theod. Comprime-fe do mefmo modo , que
fe comprime na fegunda fonte artificial

, que

vos moftrei : na cronha lia huma calhe aber-

ta, por onde ie move eííe em^bolo rti j eíte

embolo haveis de íaber, que em fi tem hu-

ma válvula
,

que fe abre para dentro da ef-

pingarda ; por iffo quando o puxo para fo-

ra 5 abre-fe a válvula , e entra o ar para a

cronha ;
quando metto o embolo para den-

tro 5 fecha-fe eiia válvula , e vai o ar lá pa-

ra dentro. Advirto que no fim defta tal ca-

lhe
,
que eílá aberta na crcnha , aqui , onde

eftá a letra e , ha huma divisão ,
que tem

hum buraco , o qual eftá tapado peia parte

de dentro com outra válvula , de forte que

deixa entrar o ar
,
que para lá impelle o em-

bolo ; mas náo o deixa íahir ca para fora :

defte modo mettendo para dentro o embo-
lo 5 e puxando-o para fora repetidas vezes

,

fe vai enchendo de ar a efpinsarda cada vez,

mais ; e cada vez fe vai o ar la dentro com-
primindo mais e condenfando , de forte que

o feu elaflerio , ou força para fe reftituir,

crefce notavelmente , e faz os effeitos
,

que

temos dito.

Silv. Agora já fe entende tudo facilmente

;

porém daqui infiro
,

que huma peça deftas

ha de fer ditficii o confervalla largo tempo
capaz de trabalhar, porcaufa deíTas válvulas.

Theod. Náo ha dúvida
,
que facilmente fe def-

concerta , ou feja por efte modo , ou por

luiilquer outro ;
por quanto de muitos mo-

tos íe fabrica eíla efpingarda.

Eug.

de
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Eug. Que mais effeitos temos do elaílerio do

ar?

Theod. O que por agora me lembra he ex-

. plicar-vos a bomba perenne
,
porque também

procede defta cauía. Eu vos mando buícar

numa de vidro , vereis o modo , com que

obra 5 e conhecereis a caufa dos eiteitos que

faz Aqui a tendes ( /%. 9. Ejiamp. 4. ) , eíI. 4,

conita de três canudos de vidro (A E I ) ; %. 9»

eíle primeiro ( A ) he como huma firinga,

e ferve para tirar a agua do vafo ; eíloutro

canudo ( I ) ferve para a deitar iòra ; e efta

iranga do meio ( È ) ferve para a confervar

,

c juntamence para fupprir a acção da bom-
bc>

, quando ella parar por breve tempo
;
por

ilTo lhe chamáo bomba perenne
,
porque pe-

rennemente fahe agua , ainda que a bomba
pare algum tempo. Eu a faço trabalhar , ve-

reis o effeito 5 e depois conhecereis a caufa.

Reparai
,

que eu ern quanto trabalho , def-

canço aos poucos ; e iílb náo obitanic , a

agua i~empre fahe , fem parar.

Eug. A.ííim he , a agua corre fem parar.

Silv. Para os incêndios fera <ie grande utili-

dade efta bomba.
Tkeod. \^amos agora a dar a razão defte ef-

feito : antes de tudo reparai nefta válvula

,

que ha no fim defle canudo ( A ) ; he hu-
ma cova , onde entra , e ajulfa perfeitamen-

te efta bola de chumbo ( m ) i quando a bo-

la de chumbo eílá dentro deiTa cova , tapa

o buraco ,
que dá fahida para o bico da fi-

jringa , e ajiim eftando efta bola ahi , náo

pó-
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pode a agua íahir pelo bico da firinga para

Fora , ainda que eu carregue no embolo pa-

ra baixo
j porém tanto que eu levantar o

embolo , a agua que vem pelo bico da íirin-

ga aílima , levanta a bola de chumbo , e en-

tra para o corpo da firinga \'edes 1

Eis-ahi Te levanta n bola todas as vezes que

eu levanto o embolo
;
porém tanto que párp

com o embolo , elia pelo feu pezo cahe na

cova , e tapa o buraco de forte
,

que náo

pode fahir a agua para fora por ahi.

Eug. Bem vejo tendes razão.

Thcod. Reparai a^ora : como a agua da firin-

ga tem palTagem para eftoutro canudo ( E ) ,

tanto que eu abaixo o embolo , e opprimo
a agua , como ella forçofamente ha de lahir

por alguma parte , fahe por efte canudinho

( W \ e vem para eil:a manga de vidro ( E ) ,

paliando por outra válvula femelhante "; a

qual deixa ir a agua lá para dentro delTe

vidro (E), porém náô a deixa fahir cá ou-

tra vez para. a firinga ''A;. DeRa manga
de vidro ( E ) bem vedes que ha palTagem

livre para ô outro canudo' (I) ; por ilTo a

agua
, que entra neíla manga ( E ) , tam.bem

fe reparte para o canudo ( I ) ; e continuan-

do a vir mais agua , vai enchendo efte ca-

nudo ( í ) , e fahe por eile fora com o im-

pulfo, com que he opprimida pelo embolo

que fe abaixa.. Eis-aqui porque fahe a agua

por ci\e canudo (I) ,
quando eu abaixo o

embo'o nellourro ( A V
£tí.^. Ate ahi entendo eu; vamos ver de que

fçrve eíh manga ( E ) . Theod.
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Theod. Como eftc efguicho (o), por onde

iahe a agua , he eftreitinho , náo pode lahir

para fora tanta agua quanta eu faço lahir

defte canudo (A) ,
quando abaixo o em-

bolo ; daqui nafce ,
que a agua

,
que náo

pode fahir pelo canudo (I), vai-fe conler-

vando , e ajuntando nefta manga de vidro

(E): efta manga eílava cheia de ar, o qual

náo tem por onde faia j a agua
,
que fe vai

ajuntando , e creicendo , vai comprimindo o
ar 5 c cada vez o reduz a menor efpaço ;

daqui procede
,

que efte ar faz força para

fe dilatar, o que náo pode fazer fem expel-

lir a agua para fora; a agua
,
que aqui eífá

,

náo pôde vir para a firinga (A), por caula

da válvula ( w ) ; fó pode ir para o outro ca-

nudo ( I ) , cuja paílagem eítá defembaraça-

àã. Eis-aqui porque quando eu defcanço , e

náo trabalho com o embolo, vai continuan-

do a fahir a agua pelo eíguicho (o); por-

que o ar comprelTo
,

que eftá nefta manga
de vidro ( E ) , fazendo força para fe dila-

tar, a faz fahir por ahi. E tendes vifto , e

entendido o modo , com que trabalha a bom-
ba

,
que chamáo perenne.

^ug. Ião percebe fe facllimamente.

Thcod. As outras bombas ordinárias náo tem
coufa

, que náo fe entenda facilmente , fup-

pofto o que fica dito defta. Advirto porém.

,

que eftas vaKnjlas podem variar-fe de outros

modos , conforme o caminho
,
que fe de feia

que tome a agua. Alguns fazem-nas de cou-

ro
) porém eiras por eíle modo sáo muito

me-
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melhores. E ciou por acabado o elaflerio do
ar

,
que he o que nos reilava tratar defte

elemento. \''2mos ao da Terra
,

que , 'i-c^p-

pofto havemos de dizer pouco delle
,

juíto

hc náo o omittir totalmente : e como agora

não ha experiências , delçamos ate o jardim

a pafiear.

Sth. Advertis bem
,

porque eftas três tardes

náo temos fahido ao jardim.

Bu^, Vamos , que a tarde , e as flores mu-
dam.ente nos eftáo convidando ao paiTeio ; e

como tratais da Terra , liberemos os fegre-

dos admiráveis
,

que ha na praducçáo das

flores 5
que tanto nos recreáo , .e que agora

táo lindas eíláo para maieria da converfaçáo

de muitos dias.

Thiod. No que toca á producçáo das flores

náo fallaremics hoje
,
que ifib íica mais na-

tural
5
quando tratarmos geralmente das plan-

tas.

Eug. Quando julgardes que he mais opportr-

no 5 entáo he que o defejo Taber ,
pois co-

nheço que grande parte da doutrina eílcá no

mcchodo 5 com que íe dá.

§• IV.

Do clancnto da Terra.

Jhcod. TT* Sta Terra que pizamos ou a po-

jOj .:Vmos coníiderar como elemento
,

ou como Globo terráqueo : confiderando-a

CO-
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como Globo terráqueo , havemos de tratar

da íua figura , da fua grandeza , da iua di-

visão em Reinos , Provindas , Scc. , coma
também devemos defcrever os mares

,
que

banháo a fui Tuperficie , as concavidades

,

que ha peio íeu interior , e as partes , de

que coníta interiormente , como são metaes ,

íaes , &c. ; porém o tratar da terra nefta con-

íideraçáo
, pertence a outro lugar ; aqui \ò

devemos tratar da terra como elemento , ii-

to he , em quanto entra na compofiçáo de
todos os corpos miitos

;
porque eftas arvo-

res , elTes mármores , elTas Hores , e até nós
mefmos conftamos de terra.

Eug. A mim occorre-me huma difficuldade

contra o que dizeis; e vem a Ter huma ex-

periência
, que faço pelo inverno todos os

annos. Tenho algumas ceboUas deNarcifos,
que ponho em vidros com agua pura ; e

EaíTados dias , rebentão as ceboUas , ianção

afteas mui compridas com íuas fíores mui
cheírofas : aqui , Theodofio , não fe pode
dizer

5 que citas flores , e hafteas tanibem íe

componháo de terra
,

porque vemos que fe

crião 5 e fuftenião unicam.ente da agua.

Tbcod. Agora quero eu ajudar-vos , e fazer

ainda mais forte o volTo partido contra mim:
contar-vos-hei huma experiência certaniente

pafmofa
, que confirma o volTo penfamento.

Houve hum curiofo ( i ) ,
que tomou hum

( I ) João Baptiífa Van-Helm^nt no Tratado
Cimplexionum aít^ne mljUonini elemííniffriítir. J^g'mòn^
tuni , num. 2?.
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grande vafo , onde poz duzentos arrates de
terra fecca no forno , a cjual molhou "com
agua da chuva

; plantou-lhe huma eftaca de
falgueiro

,
que pezava fmco arrates ; e fuc-

ceííivamente foi regando a terra com agua
da chuva , ou diftillada. No fim de finco an-

nos pezava o falgueiro cento feííenta e nove
arrates , e quafi três onças

;
pezou outra vez

a terra depois de fecca , e ?.chou o mefmo
pezo

, que pezára antes de lhe plantar o fal-

gueiro , menos duas onças. Aqui tendes hum
argumento bem forte para a voíTa opinião j

porque os cento feíTenta e quatro arrates

,

que o falgueiro agora pezou de mais
,
pare-

ce que procederão inteiramente da agua.

«í/7v. A ler verdadeira a experiência , faz hum
grande argumento.

Eiig. Porém vós , Theodofo , que o propu-

zeftes 5 certamente que tendes relpofta pre-

venida para elle.

Silv. Ahi póde-ie dizer
,

que fe mifturaria

alguma terra de fora
,
que vieífe com o ven-

to desfeita em pó.

Thcod. Para evitar efla refpofla , fe tapou o
vafo de forte, que não houvelTe elTe perigo.

Silv. Pois que refpondeis í

Thcod. Na agua da chuva
,
por mais pura que

pareça, ha muitas partículas de terra : a chu-

va fórma-fe dos vapores, que fe levantáo da

terra ; e nos vapores vão muitas partículas

de terra : eftas vem juntas com as partículas

de agua
,
quando efta cahe formada cm chu-

va j c aiíim podiáo nutrk o falgueiro , e po-

dem
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dem também nutrir as voíTas flores ; parecen-

do externamente ,
que fò á agua he que de-

vem eftas plantas o <"eu augmento , e nutri-

ÇÁO.

Eu^. A agua da chuva , fendo clara
,

parece

impaílivel cpe nella vielTe tão grande por-

ção de terra , como era precifo para o dito

íalgueiro.

Iheod. Os cento feífenta e quatro arrates ,

que pezava agora de mais o íalgueiro , náo
havemos de dizer

,
que sáo fó de terra ; os

mais elementos, principalmente a agua , tam-

bém devem de ter ahi a lua parte : além de

que , repartindo a terra
,
que havia neiTe íal-

gueiro
,

pela agua
,

que lhe tinháo lançado

pelo eípaço de finco annos , vem a ficar hu-

ma mui pequena porçáo de terra em huma
canada de agua ; ajuntando a^ora

,
que efta

terra eftá dividida em partículas tenuiiíimas

,

incimamente mifturadas com as partículas de

agua
, já náo he de admirar que fe náo ve-

ja. Também nós náo vemos nas aguas das

fontes o bitumc , o falitre , enxofre , me-
taes , e outras coufas

,
que nellas ha certa-

mente 5 como confta pelas diílillaçoes : pois

a meima razáo ha para as partículas de terra.

Silv. Náo ha dúvida
,
que niíTo razáo tendes ;

porque todas eftas aguas ordinárias tem em
ií muita coufa

,
que náo he agua j nem fa-

cilmente fe achará agua perfeitamente pura,

náo fendo diftillada.

Theod. Porém a experiência , de que falía-

mos 5 fazia-fe com agua da chuva , ainda que
is
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ás vezes era com agua diftillada
;
porém erí'

ve] he, cjue folTe mui poucas vezes.

Eu^. Já me dou por facisFeito : paííemos a

explicar o que he a terra , e as Tuas proprie-

dades , fuppofto o eftar já averiguado ,
qUe

em todos os corpos a achamos.
Tí:ecd. Dizei vós , Silvio , como explicâo os

Peripateticos o elemento da Terra
,
que não

he juíto nos deíviemos do methodo coftu-

mado.
Sth. Ariílotcles , explicando o elemento da

Terra, dilTe
, que era hum elemento frio , e

fccco.

Eiig. E vós , Theodoíio
,
que dizeis da Terra ?

Thcod. Digo primeiramente, que o elemento
da Terra co-ifta de humas partículas

,
que

por caufa da lua efpecial íigura Te unem en-

tre (i mais fortemente
, que as dos outros

elementos. A razão he, porque fendo os ou-

tros elementos fluidos, e a terra lendo cor-

po firme, e foiido , he neceffario que tenha

entre as luas partículas minimas união baf-

tantemente forte e tirme.

Eug. A experiência parece , Theodoíio
,

que
eí\á contra vós : aquelle hortelão bem ve-

des
, que com a enxada facilmente divide a

terra ; o que não faria , fe as luas partes tí-

velTem união e vmculo forte entre li , como
dizeis.

Thcod. Olhai, Eueenio : A união forte, que

cu digo deve haver nas partículas da terra

,

não he entre as fuás partes fenfiveis
,

que

vemos com os olhos á maneira de gráofi-

nhos
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nhos ou pó groíTo 5 he nas partes minhnas
e infenfiveis ; e em huns compoftos he mais

forte 5 em outros menos , conforme n porção

de terra
,

que nelles ha , e a contextura

,

com que eftão tecidas com as partículas dos

mais elementos. Ifto funda- Te no que vos

dilTe já, tratando dos carpos fluidos, e fo-

lidos ; fupponho que vos lembrais da dou-

trina
,
que então vos dei.

Eiig. Lembrado eftou : vamos a ver as pro-

priedades da Terra.

§. V.

Das propriedades da Terra,

Theod. TP\ As propriedades da Terra não há
J_^ tanto que dizer, como das do Ar,

e mais elementos : a primeira propriedade,

que ha que confiderar na terra , he o [eu.

pezo : he o mais pezado de todos os ele-

mentos , e como tal tem o feu lugar abaixo

de todos , o que he evidente : não quero di-

zer nifto ,
que por baixo defta fuperficie da

íerra não ha grandiííimas porções dos outros

elementos ; porque, como vos diíTe já, por

baixo da fuperficie da terra ha grandes con-

cavidades cheias de fogo , outras cheias de
agua, e outras também eftáo cheias de ar,

como a experiência nos moftra em muitas

partes; o que quero dizer he
,
que, fallando

pela maior parte , a terra fica em lugar in-

lerior tos outros elementos.

: Tom. IIÍ, Aa Eug.
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'Eug. Bem entendo,

Silv, E que dizeis vós das propriedades ef-

fenciaes da terra, iílo he, da lua frialdade,

c feccura , que sáo as propriedades
, que o

Filofcfo expoz na fua definiçáo ?

Ikcod. Náo nego , nem poflb negar
, que a

terra tenlia eltas propriedades j fó fim nega-

rei o que alguns dizem , que a terra he
fummamence iecca : ha corpos muito mais

feccos que a terra em todo o fentido ; e
por coníeguinte náo tem a terra feccura em
iummo gráo ; pois náo ha feccura em fum-

mo gráo
,
quando pôde haver , ou ha outra

maior. Primeiramente fe tomarmos corpo

fecco por corpo folido e firme , como en-

tendo que neíte cafo tomou o Filofofo , cer-

. lamente náo he a terra fummamente fecca,'

ifto he 5 fummamente folida , dura , e firme ;

muito mais firme he o bronze , a pedra , c

o diamante. Mas fe tomarmos o corpo fecco

por corpo que náo molha y táo fecca he nef-

te fentido a terra , como o fogo
, que tam-

bém eíle não molha os corpos : finalmente

fe por corpo fecco tombarmos o corpo
,

que
fécca aos outros , então muito mr.is fecco

he o fogo 5
que a terra , ou pelo menos tan-

to ;
pois tão facilmente lécca qualquer hu-

midade a terra , como o fogo , e outros mui-
tos corpos miftos.

Sílv. Ariíloteles náo diíTe na definição da

terra
,
que era fummamente fecca ^

pelo que

, náo eftou obrigado a defender ilTo : fe bera

que muitos Peripateticos o feguem.

Jbçod,
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Theod, Da frialdade também digo

, que não
he em fummo gráo : muito mais fria he 4
agua 5 elpecialmente congelada.

Eug. NilTo náo pode haver queftab.

Theod. Outra propriedade da terra Ke a fua

fertilidade : efta procede dos diverfos ílies

,

com que eftão miftu radas as íuas partículas

;

e dahi procede a grande diverfidade
, que

ha entre vários terrenos j huns são mais
abundantes, e férteis do que outros ; huns
náo podem produzir huma caíla de frutos

,

fendo fertililiimos para outros ; ifto procede
• muitas vezes da diverfidade dos clim.as , de
ferem huns mais frios que outros : lambem
procede da diverfidade de faes , e outras par-

tículas eftranhas , mais próprias para a prc-

ducçáo de humas plantas , do que outras.

£ug. Ordinariamente pela fua cor conhecem
os que tem dilTo experiência, qual terra he
melhor , ou peior.

Theod. Também por caufa da cor ha grandif-

fima diíFerença de terra a terra : ha terra

preta , terra branca , terra vermelha, terra

verde , e de outras muitas cores , de que faz

memoria Mr. Colonne na fua Hiftoria natu-

ral ( I ) ; alguma náo fó he táo clara como
a farinha , fenáo também a gente pobre fe

ferve delia para a miftu rar com a farinha

de trigo, e dizem que faz bom páo , coma
fuccede nos tempos da guerra ou fome na
Alemanha ( 2 )

.

Aa ii £ug*

( I ) Tom. 2. foi. Io^
{2) o mefmo foi. xi2»
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£ug. Algumas dclTas cores sáo para mim no-

vas inteiramente.

Jheod. Advirto porém , que efta terra que ve-

mos e pizamos , nunca eftá pura , ifto he

,

nunca eílá livre de particulas dos outros ele-

mentos 5 e ainda de corpos miftos i
por dif-

tillaçóes he que fe pode purificar. Só de ar

he incrível a grande quantidade
,
que eftá

intimamente mettida pelas particulas de ter-

ra. Mr. Hales ( i ) achou
,
que huma polle-

gnda cubica de terra virgem, depois de dif-

tillada 5 deitara de fi quarenta e três poUe-

gadas cubicas de ar na fua compreísâo na-

tural ; ifto não he íó de ar , mas de ar mif-

turado com alguns vapores. Também ha ter-

ra táo cheia de particulas de fogo
,

que fe

fervem delia , como de lenha ,
para quei-

mar j como luccede en Hollanda ( 2 ) : onde
vedes que qualquer porçáo de terra , tomada

no feu eftado natural , eftá mui longe de

fer elemento puro , e inteiramente feparado

das particulas dos mais.

Silv.' NilTo parece-fe a terra com os mais ele-

mentos 5
porque também nunca coftumáo ef-

tar puros ; a agua fempre tem muitos faes

,

o ar muitos vapores , o fogo muitas parti-

culas 5 que fubindo alhma da chamma , conf-

tituem o fumo.

Thcod. Defta mefma miftura
, que a terra tem

com vários faes , ou outras particulas eftra-

nhas, he que procedem as grandiilimas dif-

fe-

( I ) Stat. àes Veget. cap. C
(2) Cólon. tom. 2, pag. 210.
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ferenças que nella ha. Na Ilha de S. Thomé
ha huma terra

,
que coníòme , e reduz em

pó os corpos que nella fe enterráo no bre-

viflimo efpaço de quatro ou finco horas.

Silv, Ahi deve haver grande abundância de

faes corrofivos , como vemos que ha na agua

forte, e outras coufas femelhantes.

Theod, Pelo contrario , ha outros lugares , on-
de a terra tem virtude de coniervar os cor-

pos mortos inteiros , e livres da corrupção

,

como íe vè em Roma no Campo fanto , e

nhum cemeterio de Piza , e em dous de
Tolofa ; mas fobre tudo he o que fe refere

de humas grutas, que ha no Reino de Po-
lónia , onde fe acháo corpos inteiros

, que
foráo enterrados ha m.ais de quatrocentos

annos. Quafi femelhante effeito dizem que
fe admira em humas grutas do Reino de
Nápoles, chamadas de S. Januário.

^ug. Até agora imaginava eu
, que eíTes ef-

íeitos fó procediáo de caufa fobrenatural e

milagrofa ; agora vejo que procedem muitas

vezes de caufas naturaes.

Silv, Qiiando porém nós virmos
,

que em
hum mefmo terreno , onde fe corrompem os

corpos com facilidade , fe conferva incorru-

pto algum ,
que foi morada de algum efpi-

rito
,
que fe ajuftava ás leis do Evangelho

,

razão temos para attribuir eíle efreito efpe-

ciai a caufa milagrofa.

Eu;^. Com razão ; mas vamos adiante.

Thcod. Defta mefma miftura , com partículas

eítranhas
, procedem ferem huns fitios mais

ac-
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accommodados para crear animaes veneho-

fos 5 do que outros \
porque os vapores

,
que

concinuamentc lahem da terra , tem ordina-

riamente a mefma miílura
,
que tem aterra,

donde fe levantáo ; e eftes vapores miftura-

dos com o ar , concorrem muito para a vi-

da , ou morte deftes animaes venenofos. Ha
em Irlanda algumas terras , onde não fe cria

animal algum veneno fo : c o mefmo fucce-

de nas coitas da Bretanha em huma terra

chamada a Terra fcm veneno. Em huma das

Ilhas Orçadas fe vè hum effeito pafmofo

;

cria eíla Ilha baftantes animaes venenofos

,

que nafcem nella j mas em fahindo defta

Ilha para fora , morrem brevemente : ora ef-

te effeito faz fua confon anciã com outro ,

que fe obferva em huma Ilha cham.ada Schet-

lanei, que náo fomente náo cria algum ani-

mal veneno fo ; mas fe de fora leváo algum
para lá, brevemente morre.

Eug. Eis-ahi huma terra boa para fe viver

nella.

Silv. Na Ilha de Malta também dizem ,
que

náo ha animal venenofo 5 e que ilTo procede

de benção , que lhe lançou S. Paulo , fendo

ahi mordido de huma vibora ; e que ainda

fe vem ahi os olhos , e linguas das viboras

convertidas em pedra.

Thcod. Aííim fe diz ; mas creio que ha ahi

parte de fabula millurada.

Silv. Náo duvido.

Theod. A campanha de Ausburgo não cria

ratos 3 outros fiiios náo foíFrem aranhas , ou-

tros
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tros eílão totalmente ifentos de mofcas, co-

TTK) he o açougue da Cidade de Troyes em
França, pofto que as haja nos lugares vizi-

nhos ; alguns attribuem ifto ás orações de

hum Santo Bifpo daquella Cidade , do que
eu não duvido , porque não acho caufa na-

tural baftante para efte effeito com as cir-

- cunftancias que fuccedem. Outra ha
,

que
faz os mefmos eíFeitos que o fabáo , e fer-

- ve para branquear a roupa de linho : final-

mente ha outras innuraeraveis diíFerenças

,

- que pertencem mais propriamente aos Hifto-

riadores Naturaes , do que aos Filofofos.

Eug. Q.ue mais tendes que dizer acerca da

Terra ?

Theod. O mais , que reíla que dizer acerca

da terra , direi quando fallar delia como glo-

bo Terráqueo. Por agora tendes a noticia,

que bafta da terra , em quanto elemento : e

demos com a tarde por acabada a conferen-

cia de hoje ; á manhã continuaremos com
outras matérias.

£ug. Bem finto eu que não políamos conti-

nuar neftes dias feguintes com as noíTas con-
' ferencias ; porém recebi ha três dias huma

carta de Lisboa com huma noticia
,
que me

- obriga a ir á Corte ; e não o tenho feito ,

por não interromper a matéria das nofías

conferencias.

Silv, Não he a diílancia. da Corte tão gran-
" de

, que vos a não poíTais vencer na vola
carruagem indo a Lisboa

, quando vos fjr

- precifo, íazendg ajiiftencia aqui j onde nos

dias

,
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dias 5 em que eftiverdes clefoccup?.c3o , nos

poderemos divertir com as noíTas recreações

literárias.

Ttecd. Eiici refpofta de Silvio não tem inf-

tancia : aííim , Eugénio , nos dias , em que

vos for precifo ir á Corte , o podeis fazer

com commodidade ; e no mais tempo livre

,

recrear-vos por el^e fitio , ora no exercicio

da caça , ora nas recreações Filofoficas.

Eug. Nio he o negocio táo breve , nem ráo

pouco embaraçado
,

que me permirra aíliftir

íõra da Corte ; crede-me , que em parte ne-

nhuma eftou com mais gofto do que aqui ;

e ficai deícançado
,
que o primeiro dia

,
que

eíliver defembaraçado , virei bufcar-vos a

vós, e a Silvio; pois na voíTa converfaçáo ,

e companhia bem fabeis que fou fumma-
nente interelT^do. Da primeira vez ,

que ti-

ve eíla felicidade, fiquei com a inftrucçáo ,

que podia ter acerca das partes , e proprie-

dades de todos os corpos em commum :

agora deíla fegunda vez me inftruiftes na

noticia de alguns corpos em particular ; c
fomente houve lugar para mie explicardes a

natureza , e propriedades dos corpos fimpli-

ces 5 ifto he elementos : agora para outra

occ^Gáo
,

querendo Deos , fica refcn^ada a

norxia dos corpos compoftos , ou mirtos.

Ahi creio eu que haverá muito cue dizer;

então m.e defembaraçarei de negócios , de

forte que me poíía demorar aqui tempo baf-

tante.

Silv, Suppoílo iíTo 5 já não infto : dai-me li-

ceu-
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cença para me retirar

,
porque , antes que

me recolha ao eftudo , tenho que ver hum
enfermo aqui perto ; á manha fempr^ vos

virei bufcar, antes que partais para Lisboa:

náo virei como FilolbFo a difpucar, mas co-

mo amigo a dar-vos a ultima da!p3Íid:i.

Eug. De qualquer modo que venhais , fem-
pre as vofías vifitas me feráo mui goiliJÍas,

e agradáveis.

Theod. Ora , Eugénio
,

jcá que efta he a ulti-,

ma tarde , continuemos o paííeio , ou lente-

mo-nos junto a efta fonte , e converi"^smos

fobre as novidades de Lisboa.

Eug. Sentemo-nos, e communicar-vos-hei os
negócios

, que me obrigáo a ir cá Corte

;

que aos amigos Íntimos , como vós ^ nada
íe efconde.

F I M,

IN-
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Fon-es anificiacs por caufa do fogo, p. ^48.

Per caufa da comprefsáo violenta, p. 3^0.

A fonte de Heron, p. ^<4.

Fw
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Fumo ^ o que feja , p. lO:

Porque fe communica o fogo de huma vela

acceza ao pavio de outra apagada
, pelo

fumo
3
que efta ainda lança de fi

^ p. 32.

Golfinho y
que andou quarenta léguas poc

hum canal fubterraneo

,

p. 179.

Gelo 5 náo fe forma fó por falta de calor,

p. I9^
As partículas falinas , e nitrofas são as que

regularmente causão gelo, p. 194.

O gelo he corpo mais raro e leve que a

agua, p. 2CO.

Qual feja a caufa da dilatação do gelo ,

p. 202.

He incrível a força defla dilatação, p. 2or.

O gelo de agua expurgada " de ar ainda he
mais leve que ella, p. 20:5.

Ko gelo ha huma eíFervefcencia contínua,

p. 204.

H

HEmisferios , eílando vaíios de ar, e che-

gados mutuamente , fuftentáo grande
pezo , fcm fe fepararem por caufa do pe-

zo do ar, p. 320.

Hipoçrene y fonte, trata-fe delia, p. 187.

Bb n Ilhas
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I

/Lhas , que apparecèráo de novo no meio
do mar , por caufa dos fogos fubterra-

neos 5 p. 107.

Jfca ,
porque fe ufa delia para fe accender o

fogo, p. 28.

Li

ÍAvarcda
,

porque humas coufas quando
ardem , levantáo maior iavareda que ou-

tras
, p. 58.

Mais algumas propriedades que tem 5 buf-

quem-fe na palavra Chamma.

M

MAdelra , porque eftando molhada , difR-

cultofamente arde, P- 51.

Máquina Pneumática , explica-fe a fua fabri-

ca, e ufo
, p. 224.

Jiíar 5 a fua agua , porque he falgada , e amar-

go fa, p. 160.

Donde procedem as varias cores
, que fe

vem no mar , p. 162.

Mar Cafpio , communica por baixo aa terra

com o mar Negro
, p. 178,

E também com o Golfo Perfico , p. 177.

Outro mar Cafpio da Ilha de Cuba na Ame-
rica

5 p. i8r.

Mecha 5 porque fe ufa delia para fe accender

O fogo
, p. 28.
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21'íexico 5 notável heroicidade dos Hefpanhoes

em huma acção, que obrarão na fua con-

quifta, p. 119,

'Jlíiílos 5 que coufa fejão , p. 4.

Aíomes y que lanção fogo, p. 102.

N
N

Arcifo , onde teve origem a fua Lbula,

p. 187.

O

ODre , eílando quafi vafío de ar , e com a

boca tapada , feníivelmente fe enche
,

quando o leváo ao cume de algum mon-
te

,

p. 243.
Ovos 5 modo de defpejar hum ovo , e tornallo

a encher por meio do pezo do ar , e do
feu elafterio

5 p. 337.
Como eftando vaíio , e com a terça parte

da cafca menos , fe faz que pareça inteiro

por meio do elafterio do ar, p. 338.

Como mettido entre as palmas das mãos

,

não he fácil de quebrar-fe, p. 331.

PApel y com.o fe pode pôr fobre a chamma
fem fe queimar, p. 46,

Porque fica mais diáfano quando fe molha

,

p. 159.
Feca de anilhcria , porque recua, quando da.

•
" o tiro

5 p. 1 29.

Pé'
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Pégazo 5 onde teve origem a fun fabula
\

p. 187.

Peixes , porque vem ao de ílma d' agua dentro

áo recipiente vafio , fem poderem tornar

ao fundo
, p. :54i.

Mais necelíitáo de ar
,

que de agua para fe

confervarem vivos, p. ^4^.
Planos

,
porque , fe forem mui lizos , fe con-

ferváo unidos , e fuílentáo pezo coníide-

ravel , fem fe fepararem

,

p. ^26,

Pólvora 5
quem foi o feu inventor , e de que

fe compõe , p. 1 16,

Como fe conhece que he forte 5 ou fraca,

p. 126.

Donde procede a fua grande força, p. 127.

Porque náo faz eftrondo , eílando folta ,

p. 128.

Por mais forte que feja , nunca faz fubir a

bala para fima a reípeito d<à linha redla,

p. 158.

Q Uarnnha de vidro
,

que fe defpeja total-

mente pela aza, p. 319.

R

Yy Aridade da agua quanta he, p. 15-^.

J\ Dj ar quáo grande feja
, p. 212.

jRa^.os , terra, que náo confente ratos, p. ^74.

Rio de fogo
5
que fahio do Ethna, p. 105-.

Qual era a fua matéria, p. 115.

Rios
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Rios fuh' erramos , dá-íe noticia de varies

,

p. iT5.

Jíoda de fcgo y porque anda á roda tão veloz-

mence, p. 142.

Ç Alamavdras
,

porque durão tanto tempo
O dentro do fogo

,

P- Si*
Salgueiro

,
que fe nutrio apparentemente fo de

agua, p. 7,66.

Sangue de forco tem dentro de íi grande por-

ção de ar, p. 2^8.

Scifdes , ou canudos encurvados
, porque fóbe

,

e defce por elles a agua, p. 31^.
Siringã

y porque fóbe nelia a agua, p. 27--.

Porque cuíla a levantar o embolo , eílando

o bico tapado

,

p. 532.

Sem , porque o ha , quando a pólvora calca-

da fe accende , e não quando eíU folta,

p. 128.

TErmometro , explicáo-fe as varias caílas,

que ha de Termómetros , c quacs fe de-

vem preferir

,

p. 86.

Termomeiro do ar, o que he, e para que fer-

ve, p. 54T.

Terra
,
qual feja a fua natureza fyfica , p. 3(^9.

Entra na compofiçáo de todos os corpos

miftos, p. 4.

Náo he fummamente fecca, p<
3"'^'

Náo
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Náo he fummamente fria, p. n^yi]

A Uia terLiiiucde mús para humas plantas,

que para outras, donde procede, p. t^ji.

Varias cores que tem, p. 7p\.
Ha huma cafta delia

^
que fe miílura com a

farinha, e hz bem páo
, p. '2^ji,

Tem grande quantidade de ar mifturado ,

Terra
, que ferve como de lenha para o lu-

me

,

p. :572.

Terra
, que conferva incorruptos os corpos

mortos, p. 37^.
Terra

, que em quatro , ou finco horas re-

solve os corpos morros em p6 , p. 373.
Terra

, que fâz o mefmo eíFeito que o fa-

báo, p. 375r.

Terra , onde fe não crião animaes veneno-
fos, p. :574.

Terra , onde não ha ratos , ou mofcas , ou
aranhas, &c. p. 375-

T/" Afo , d.í-fe a razão ,
por que pondo-fe

¥ com agua ao lume , na de eftar o fun-

do muito menos quente que a agua ,
que

eílá fervendo
, p. 44»

Vara de ferro com huma extremidade em
braza, fe eíla fa mette na agua, o calor

crefce na outra extremidade

,

p. 68.

Porque fe accende huma vela ,
quando o fu-

mo do feu pavio fe communica a outra

chiimma, ' P- ?-•

Fcn-
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Ventofas de fogo , e de ar

, porque fazem d
feu eíFeiro, p. ^44.

Fcfuvio 5 referem-fe alguns fucceíTos horroro-
fos, que fuccedêráo nelíe, p. 105-.

Vidro , modo de o derreter com facilidade , e
porque, p. 65.

Folms y ou montes, que lancão fogo, p. lo^.

IN-
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índice
DOS LUGARES, ONDE

fe explicáo as figuras
,
que vão

nas Eílainpas feguintes.

Ejlampa primeira.

Figura I.

Figura 2.

Figura 5.
-

Figura 4. -

Figura 5. -

F^igura 6. -

Figura "7. -

Figura 8.

Figura 9.

Figura 10.

p. Uf.
p. 62.

p. 6^.

p. 67.

p. 142.

p. 142.

P- 47.

p. 224.

p. 229.

p. 27,6.

Efiampã fegunda.

Igura T.

Figura 2

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.

Figura 6.

Figura -^.

Figura 8.

Figura 9.

p. 64. e

p. 88.

p. 81.

p. 90.

p. 92.

p. 60.

p. 63.

p. 68.

p. 80.

Fi-
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y

Figura 10. p. 81.
Figura II, p. 81.
Figura 12. p. 83,
Figura 15. p. p-,

• Ejlampa terceira»

Figura I. - -
P. 108.

Figura 2. p. III.
Figura ^. - p. 113*
Figura 4. p. 114.
Figura 5. - p. 114.
Figura 6, p. 115.
Figura 7. - - - - p. ii<í.

Figura 8. p. 117.
Figura p. - - - - p. 118.
Figura 10. - -

p. iip.
Figura II. - p. 122. e 124.
Figura 12. p. 106.
Figura i^. ..-.--.__ p. 103.
Figura 14. p. 105.
Figura 15. - ^ ----- , - p. loi.
Figura 16. -

p. loi.
Figura 17. p. 227.
Figura 18. p. 128.

Ejlanipa quarta.

Figura I. - - p. 127.
Figura 2. - - - - - p. 127. e 130.

Figura 3. --.-.--.- p. 127.

Fi-
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Figura 4.

Figura 5.

Figura 6.

Figura

Figura

Figura

índice das Eftawpcis.

P- 137.--------- p. 153.
p. 223. e 226.

p. ^79' e 284.
- - - - p. 301.
- -• - p. 272.
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