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PROSPEGTO

A publicagao litteraria que se da hoje a luz, sob

a denominagao de Revista Brazileira, nada mais e

que a transforma^ao de outro jornal do mesmo genero,

o Guanabara, tomando maiores proporgoes, e passando

a ser trimensal.

Os acanhados limiles do jornal , cuja publicag3o

cessara, nao permittiam o preciso desenvolvimento de

muitos assumptos interessantes ; nem o periodo men-

sal da sua apparigao dava tempo sufficienle para se pre-

pararem as materias que faziara o sen objecto.

A redacgao da nova Revista esta confiada as mesmas

pessoas que collaboraram na publicagao do Guanabara

;

com a unica differenga de ficar agora commettida de-

signadamente a urn so desses collaboradores a direcgao

dos trabalhos concernenles a publicagao regular do

novo jornal , com a responsabilidade inherente a

qualidade de editor.

A Revista Brazileira comprehendera , em materia

de sciencias, lettras e artes, tanto os trabalhos de

lavra propria, como a transcripgao de artigos lirados

das publicagoes nacionaes e estrangeiras da mesma

indole, cuja leitura possa interessar ao publico.

Alem das sciencias puramente especulativas, ou de

producgoes lilterarias de mero gosto, farao regular-

mcnle objeclo da Revista quaesquer conhecimenlos



de ulilidade pralica: comprehendendo-se especialmenle

nesta catliegoria o esludo comparalivo de importanles

factos hisloricos de qualquer ordem, nacionaes e es-

Irangeiros; e das materias economicas, industriaes e

linanceiras, com particular applicagao ao Brazil.

A redacgao da Revista acceilara de bom grado
,

para serem nella eslampados, os trabalhos litterarios

que Ihe forem Iransmittidos, uma vez que satisfagam

estes a condigao indispensavel da ulilidade, e se

recommendem por oulra parte pelo merecimento da

composigao.

A redacgao da Revista Brazileira empenhara fmal-

mente os seus esforgos para bem preencher a honrosa

larefa de que se encarregara, tanto pela imporlancia

do seu fmi, como sobretudo para corresponder digna-

mente ao desejos benevolos daquelle, que no fas-

tigio do poder somente anhela a prosperidade do

Brazil , amparando com generosa prolecgao e pro-

movendo desveladamente a illustragao nacional , o mais

seguro abono da ordem e da liberdade regrada, que

faz hoje a nossa felicidade, e fara tambem no futuro

a dos nossos fdhos.



ASTROIVOMIA PHYSICA

IIEMORIA

SOBRE A THEORIA DA ORIENTACAO DO PLANO OSCILLATORIO DO PENDULO

SMPLES , E SUA APPLICAglO k DETERMINAQAO APROXIMADA DO

ACHATAMENTO DO ESPHEEOIDE TERRESTRE.

I

1. phenomeno do desvio progressive que mostra o

piano oscillatorio do pendulo simples, no sentido invariavel

da esquerda para a direita, em relacao a um observador que

no hemisplierio boreal olhar para o polo do Norte, foi com-

municado pela primeira vez a Academia das Sciencias de

Franca pelo seu secretario perpetuo M. Arago , na sessao

de 3 de Fevereiro de 1851, sendo auclor desta curiosa des-

coberta M. Foucault; o qua) somente demonstrara experi-

mentalmente a existencia do facto, sem que depoi§-. dessa

epoca ate o presente nem elle, nem algum dos sabios tanto

francezes como de outras nacoes, que se tern occupado

daquelle pbenomeno, houvessem acbado a lei que segue

no seu movimento apparente o piano oscillatorio do pendulo,

durante uina rotacao inteira da Terra.

Ja em epoca muito anterior a esta descoberta o celebre

geometra Poisson bavia feito a observacao ( em uma
1
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memoria sobre o movimentodos projeclis) de que a bala arre-

messada por uma peca de artilharia, em qualquer latitude

boreal, se desviara sempre para a direita do observador

que, eoUocado junto a peca, olhar para a trajectoria que ella

descreve : facto este inteiramente analogo ao precedente.

Tambem a Academia del Cimento de Florenca reclaniou

(por occasiao do que em Franca fora publicado sobre este

objecto ) a bonra de primeiro descobridor em favor do fa-

moso Galileo, membro daquella associacao ; o qual entre as

muitas e variadas observacoes que fizera acerca do movi-

mento do pendulo, diz a referida Academia, notara ja esse

mesmo desvio, que faz hoje o objecto da descoberta de M.

Foucault, sem todavia prestar entao a devida atlencao a essa

eircumstancia.

Tal e o estado em que tomo esta questao, que passo a

resolver por modo simples o intelligivel para quem liver as

precisas nocoes da geometria e da trigonometria espherica.

Supponlio primeiramente que o pendulo de que se trata

e somente submettido a accao da eravidade ou da attraccao

terrestre: isto e, supponho nesta investigacao que o pendulo

se mova em um meio nao resistente, ou no vazio perfeito
;

e que o fio de suspensao e uma recta inflexivel.

2. Representem os traces continues da fig. 1 * arcos de

circulos descriptos sobre a superiicie da Terra, sendo esta

considerada como uma espbera ; a saber : mMA o arco de

um parallelo qualquer; MP3I' o arco do meridiano 'que

passa por dous pontes oppostos do parallelo M e M' , re-

presentando P o polo da Terra; AP o arco do meridiano

que passa pelo ponto A do parallelo; e a linba recta Aa
a tangente do parallelo no ponto A

.

As linbas pontuadas representam semelhantemente arcos

de circulos maximos tracados na superQcie da mesma es-

pbera
; a saber: OMP' e OM'P' pertencendo a dous cir-

* Como a nossa figura ^ uma projecciio sobre o piano do Equador, as rcctas

PP', PM, PiW e PA representam arcos de circulos maximos.
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culos maximos, cujos pianos passam pelas tangentes do

parallelo nos pontes M e M' oppostos, e cuja interseccao

na superficie da esphera tera logar em dous ponlos oppostos,

um dos quaes e P', existindo nas extremidades do diametro

da esphera, perpendiculor ao piano do meridiano MPML
Desta construccao se segiie que os arcos de circulos ma-
ximos il/P', PP' e M'P' sao iguaes entre si , e cada

um igual a 90"
; que o angulo espherico MPP'=^90\ e que

MP=AP=3PP.
Represente A a latitude do logar da superticie da Terra

designado por M; P o angulo comprehendido pelos dous

meridianos MP e AP; e TV o angulo formado pelos

pianos que passam pelo centro da esphera, e pelas linhas

AP'eAa.
Ter-se-ha pois :

il/P=90''—A ; APM=P ; e W=P^Aa=W— PAP'.

Por uma formula conhecida da trigonometria espherica

tem-se no trianwulo APP'

= cosAP' cosAP -'r senAP' seiiAP cosPAP'

cosAP' = senAP senPP' cosi^-i-P)

donde se deduz a formula seguinte

1

)

senW= ,V I — cos"^ 1 serC-P

3. Supponha-se que a rotacao da Terra, que na figura se

representa da direita para a esquerda, isto e, em relacao ao

polo do Sul, se suspende por um momenlo, e que no ponto

M se acha collocado um pendulo simples, cujo piano os-

cillatorio seja dirigido no sentido da tangente do parallelo

nesse ponto. A orientacao deste pendulo ficara assim deter-

minada pelo piano que passar pelo centro da Terra e pela

tangente no ponto M

.

Supponha-se agora que a esse mesmo tempo existo tamhem



4 REVISTA BUASILEIRA.

no ponto M' do parallelo, opposto ao primeiro, um oiitro

pendulc inteiraraentesemelhante efunccionando da mesma
maneira, isto e, tendo o sen piano oscillatorio dirigido no

sentido da langente do parallelo no ponto Ji'. seu piano

oscillatorio coincidira semelhantcraenle com o piano que

passa pelo centro da Terra e pela tangente no ponlo M'.

Logo a linha da interseccao dos referidos pianos, isto e, o

diametro da Terra perpendicular ao piano do rneridiano que

passa pelos pontes M e M', prolongado indetinidamente,

determinara a orientacao communi dos pianos oscillatorio.s

dos dous pendulos.

O ponlo dcsignado por P' na figura achar-se-ha por

tanto nessa linha de orientacao coniraum aos dous pendulos;

e OS arcos de circulos raaximos MP' M'P' representarao

as interseccoes dos dous pianos oscillatorios com a superficie

da Terra.

Dada a rotacao da Terra no sentido acima indicado, o pen-

dulo collocado no ponto M sera transportado por effeito

della ao ponto A do parallelo, no fim de um determinado

tempo; e pelo principle da lei de inercia, alii com o em
qualquer outra posicao no mesmo parallelo, devera con-

servar o seu piano oscillatorio a orientacao que tinha no

ponto da partida M. Este piano oscillatorio devera por con-

seguintepassar pela linha (acima delerminada) de orientacao

commum aos dous pendulos collocados nos pontes oppostos

do parallelo M e /)/'; e o arco de circulu maximo AP'

representara a interseccao desse piano com a superficie da

Terra.

arco de circulo maximo PP' representara conseguin-

temente a interseccao do piano que passa pelo eixo de ro-

tacao da Terra, e pela linha de commum orientacao, para

qual([uer posicao em que se achar o pendulo no parallelo

dado; ou por outros termos, pelo eixo da esphera fixa, cujo

polo c P', a qual darei a denominacao de esphera de orien-

lardo, em relacao ao parallelo e ao ponto M, que nelle se
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consiJera ; e a supponho por esta razao immovel, era quanto

a Terra completa a sua rotacao ao redor do seu polo P.

angiilo, que fora designado por W na formula (1), re-

presentara por tanto para ura tempo qualquer dado da ro-

tacao da Terra (ou para qualquer angulo P dado) o desvio

do piano oscillatorio do pendulo, em relaciio a tangente do

parallelo nesse ponto, em direccao contraria a que tem logar

no liemispberio boreal. A construccao represenlada pela

[igura faz conhecer que o angulo IK e da mesma especie

do angulo P, podendo crescer desde 0° ate 360°.

A formula (1) da para os 4 quadrantes da rotacao inteira

da Terra os seouintes valores de W :

P= 90" ..Tr= 00"

P=180" rF=180»
^=270" ^^=270°
P=.3H0» ^r=360°

piano oscillatorio fara pois uma revolucao inteira ao

Tedor da vertical do pendulo, no-mesmo tempo em que a

Terra corapletar a sua rolacao, movendo-se em sentido con-

trariodesta, com a mesma velocidade media; isto e, 15*

por liora sideral.

Se na formula (1) suppozer-se successivamente a=o, e

;.=90", ter-se-ha o valor de TV no Equador terrestre, ou

no polo, a saber:

A== PF=o
A=90° W=P

primeiro resultado quer dizer que o piano oscillatorio

do pendulo nao se desvia da sua posicao inicial na direccao

da tangente do parallelo, funccionando o pendulo no Equa-

dor; e o segundo, que dado um pendulo, ciijo ponto de

suspensao estivesse no prolongamento do eixo de rotacao,

o desvio do piano oscillatorio seria igual ao angulo da ro-

tacao: como devera ser tanto n'um como n'outro caso.



6 REVISTA BRAZILEIRA.

Com effeito, no piimeiro caso a linha de commum oiien-

tacao existe no piano do Equador ; e no segundo e ella a

projeccao do piano oscillatorio (na sua posicao inicial) sobre

o horisonte.

A formula (1) dani o desvio do piano oscillatorio, qualquer

que seja a orientacao inicial do pendulo. Com effeilo se n'um

ponto dado do parallelo se suppozerque um pendulo oscilla

emuma direccao qualquer, ao mesrao tempo que outro pen-

dulo oscilla na direccao da tangente do parallelo , e evidente

que o piano oscillatorio do primeiro deve guardar a respeito

do piano em que oscilla o segundo a mesma orientacao re-

lativa.

Logo ambos esses pianos de oscillacao devem desviar-se

da sua posicao inicial no mesmo sentido e seguindo a mesma

lei representada na formula (1).

A. Para tornar a formula (1) applicavel a todos os cases,

ponha-se nella TF+ft em logar de \V; P+p em logar de P ;

e ter-se-ba:

(2) sen [W] -f-
= ... .

senisen{P+p)

_

\^i—cos^rsen"^ [P-YV)

sendo a o angulo da posicao inicial do piano oscillatorio, era

relacao a tangente ao parallelo no raesmo ponto ; W o

desvio do piano oscillatorio, contado da posicao dada pelo

angulo a c correspondente a rotacao representada por P

;

p o angulo da rotacao correspondente ao desvio a, em
relacao a posicao inicial, tomada na direccao da tangente

ao parallelo.

Se na formula (2) se fizer «=| ; e por conseguinte tam-

bem />=! , vii-a:

(3) sen[W-\-l]=

(4) (osW^

2'

^i—cosh.sen^P^l)

sen >, cosP

V^i—coi-j.cofP
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Ambas estas formulas sao apropriadas para achar os des-

vios do piano oscillatorio, tomando para posicao inicial das

oscillacoes do pendulo o meridiano do logar.

Fazendo na formula (3) A=o , vira:

sen{W+^]=o; e Tf=—

i

Este resultado mostra que oscillando o pendulo no Equa-

dor terrestre, o piano oscillatorio nao soffre desvio algum
;

eomo ja se mostrara no caso de funccionar o pendulo na

direccao da langente ao mesmo Equador , visto que o valor

acliado para W remove o piano oscillatorio para esta ultima

posicao.

Por outra parte e evidente que funccionando o pendulo

no Equador, e na direccao do meridiano, nao podera des-

viar-se ao mesmo tempo para Leste, em relacao a cada um
dos dous polos: e outro tanto se dira de qualquer orientacao

inicial do pendulo funccionando sobre o Equador.

Observacdo.—Cumpre aqui prevenir o leitor que a orien-

tacao, de que se trata na presente investigacao, e relativa

ao piano oscillatorio do pendulo, enao a tangente do arco da

oscillacao inicial
;
por quanto esta devera necessariamente

tomar posicoes diversas em relacao ao eixo da esphera do

orientacao, nos pianos oscillatorios comprehendidos entre a

ponto de partida e o opposto no mesmo parallelo.
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II

Delerminagdo do achatamento de um dlipsoide de revohicdo

osculador n'um ponto dado da superficie do eapheroide ter-

restre, pcla latitude observada ; e sendo conltecido o dcsvio do

piano oscillatorio do pendulo simples no mesmo ponto, e para

um tempo igualmenle dado.

5. Se na fomiula (1) se suppue conliecido pela observa-

cao o desvio TV do pendulo em um logar qualquer da

superQcie da Terra, e para um angulo de rotacao P dado

;

e evidente que so podera deterrainar x, isto e, a latitude

geocentrica do ponto da observacao.

A latitude observada nesse logar, que eudesignarei por K''

podera ser igual a >^, e maior ou menor que h. No primeiro

case a Terra sera esplierica, em relacao a esse ponto da sua

superficie; e no sogundo case podera ser um ellipsoide de

revolucao osculador no ponto da observacao, gyrando em

torno de qualquer dos sous dous eixos principaes, a saber

do menor ou do maior.

Eu supporei, tratando desta sogunJa liypolliese, que e

a Terra um espheroide de revolucao acliatado nos polos

;

isto e, que gyra ao redor do seu eixo menor, como os

factos o indicam: devendo por conscguinte considerar-se

sempre a'>a,

Nesta bypotbese fF deverii ser considerado exislir na su-

perficie da espbera que passa pelo ponto da observacao con-

centricacom oespberoide terrestre, e por conseguinte igual

a projecoao do desvio observado, que eu designarei por W'.

Supponba-se por agora que conbecido W pela obser-

vacao c sempre possivel determinar TF, sem dependencia

do conbecimento de A, como moslrarei depois em um tra-

balbo especial : ou tome-se como primeira aproximacao

W=W' ; que e admissive!, considerando a Terra proxima-

niente espberica.
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Designando por a o semi-eixo maior do ellipsoide os-

culador no ponto da observacao, e por h o semi-eixo menor,

lem-se pela theoiia das seccoes eonicas:

6^ tanqx
—r=—'—

; ; donde se tira
a- tang x

M) =1— r -—
• =ao acbataniento do ellir)Soide os-

^ ' a tgv 1

calador.

Procedendo destamaneira arespeito dedifferentes pontes

da superficie da Terra nos dous hemispberios boreal e aus-

tral, poder-se-ba cbegar ao conbecimento de um espberoide

osculador, cujo acbatamento corresponda ao medio dos re-

sultados parciaes obtidos pela formula (i) ; e quo esteja

comprebendido entre os limites assignados por Laplace nas

suas profundas investigacoes sobre a Precessao dos equi-

1 1

noxios e aNutacao: a saber — e —

.

304 578

III

G. Consldere-se agora o pendulo simples funocioiiando

nas circurastancias ordinarias, isto e, submettido a resis-

tencia do ar atmospberico.

Pondo aqui de parte a conslderacao das causas perturba-

doras do movimento do pendulo, inberentes a sua sus-

pensiio material, edeixando a experiencia decidir que grao

do influencia possa exercer a resistencia do ar atmospberico

sobre o movimento apparente do piano oscillatorio; passo a

fazer a comparacao dos resultados da formula precedente

com aquelles que sao ja conbecidos pela observacao.

M. Foucault achou, por meio de observacoes feitas no
Panlbeon do Paris, e nas circumslancias mais favoraveis, a

velocidade media de 12" por bora (tempo medio), dcduzida

do movimento apparente do piano oscillatorio para Leste, e

partindo do meridiano.
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Este resultado nao pode ser coraparado com o que deve

dar a formula (3), por ignorar-se o numero de lioras que

fizera oscillaro seu pendulo M. Foucault, para d'ahi concluir

a velocidade media do piano osciliatorio.

Na hypotliese de tor durado essa observacao o espaco de

seis horas (tempo sideral), teria sido a amplitude do desvio

observado iudicada por um angulo de 72° proximamente,

Ora, durante a rotacao da Terra correspondente a esse

tempo, desvio calculado pela formula (1) ou (3) , isto e, a

partir do parallelo ou do meridiano, e um angulo de 90°

para qualquer latitude: donde resulta a differenca de 18%

a qual, distribuida pelas seis lioras da observacao, da 3" de

retardacfio no movimento apparente do pendulo de M. Fou-

cault por cada bora.

Esta differenca pode ser cxplicada satisfactoriamente,

considerando-a como effeito principalmente da friccao no

ponto de suspensao do pendulo, a qual deveria ter com-

municado ao lio, ou arame de suspensao, um certo grao de

torsao, no sentido contrario ao movimento apparente do

piano osciliatorio , fazendo que este participasse mais ou

menos da rotacao da Terra.

M. Dufour (sabio distincto de Genebra, a quem live a

bonra de alii conhecer e tratar no anno de 1836) fez diversas

cxperiencias sobre o mesmo objeclo no anno de 1851 ; e

d'entre os resultados que elle oblivera tomarei o seguinte :

Latitude do observatorio de Genebra 46° 11' 59" C^)

Duracao da observacao 2'', 11 (tempo medio)

;

o que equivale ao angulo de rotacao de. . . 31° 44' 12"(P)

Desvio observado do piano osciliatorio em
relacao a langente do parallelo para Leste. 25°

Empregando os elementos dados A e P na for-

mula (I), achar-se-ha para o desvio calculado 24° 3' 30"

Sendo por conseguinte a differenca entre os

dous resultados 56' 30"
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Esta differenca para mais (devendo ser no senlido con-

trario) pode explicar-se pelo concurso de duas causas, que

provavelinente influiram no resultado da observacao: a

saber, o desvio inicial da linba de projeccao do pendulo, e

facto (confessado por M. Dufour) de baver descripto o seu

pendulo sempre elbpses extremamente alongadas ;
produ-

zindo esta eircumstancia um certo grao de incerteza na

apreciacao da verdadeira posicao do eixo maior, epor con-

scCTuinte na medicao do angulo do desvio observado.

As experiencias feitasporM. Dufour o induziram a presu-

mir inuito judiciosamente que o raovimento apparente do

piano oscillatorio tem niarcba diversa, partindo do parallelo

ou do meridiano; sendo accelerado no priraeiro caso
,

e

retardado no segundo. E isto se acba de perfeito accordo

com OS resultados da nossa tbeoria.

Com effeito, fazendo variar na formula (I) o angulo que

representa a rotacao, abi designado por P, entre os limiles

de P=:o, e P=:360° , conclue-se o seguinte :

Primo. Que no 1" e 3" quadrantes da rotacao da Terra

recebe o angulo do desvio, em tempos iguaes, angmentos

sempre crescentes : sendo por conseguinte accelerado o mo-

viniento apparente do piano oscillatorio, a parlir do parallelo,

Secimdo. Que no 2." e 4." quadrantes sao esses augmen-

los sempre decrescentes: sendo por conseguinte retardado

movimento apparente do piano oscillatorio, a partir do

meridiano ,
qualquer que seja a latitude, tanto neste como

no caso precedente.

OBSERVACAO FINAL.

perfeito accordo da precedente tbeoria com os faclos

observados poder4 ser d'ora em diante considerado como a

prova directa, irrecusavel, do movimento diurno do nosso

planela: ficando assim satisfeilo o desejo manifestado por

Laplace nos seguintes lermos ;
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.

^< *Quoiqiie la rotation de la Terre soit raaintenant etablle

avec toute la certitude que comportent les sciences physi-

ques, cepcndant une preuve directe de ce phenomene doit

interesser les geometres et les astronomes. »

Rio de Janeiro 10 de Janeiro de 1853.

Candido Baptisla d'Olkcira

APPEiVDICE

A MEMORIA SODRE A ORIENTACAO DO PENDULO SIMPLES.

Em o numero 5 II, disse eu, na questao da figura da

Terra, que na hypothese de ser esta espherica, as latitudes

observadas seriam seinpre geocentricas.

Esta proposicao, que egeralmcnterecebida naastronomia

pbysica, esta longe de ser exacta, admittida a rotacao diurna

do globo terrestre ; como passo a mostrar.

Seja m um ponto do meridiano EinP, cuja latitude se

quer achar pela obsei'vacao de uma altura, ou pela distancia

zenithal de qualquer astro nesse piano (fig. 2).
'^

Os angulos dados pelo instrumento era taes observacoes

referem-se : no segundo caso, u direccao dalinha de prumo

que passa pelo ponto in; e no primeiro caso, ao piano do

horizonte (indicado por um elemento da superficie livre

de um liquido qualquer, em que se supponha existir o

ponto m): sendo a linha de prumo sempre normal a este

piano, e podendo raover-se a massa do prumo ao redor do

eixo de suspensao.

' A figura EmPO representa um quadrante do meridiano terrestre, na hy-
potliesc de ser a Terra espherica : sendo o centre, P um dos polos do eixo

de rotacao, K o ponto de inlcrsecQao do Equador com o meridiano, Om um
rain da esphera, vu/ o raio do parallelo que passa por m.
A recta pontuada supponha-se passando pelos pontes It, s' e j?j.



PLANO OSCILLATORIO DO TENDULO. 13

Se a Terra fosse uma roclia homogenea de forma es-

pberica, ou composta de camadas inleriores eoncentricas,

mechanicamente liomogeneas , isle e, tendo cada uma dellas

densidade uniforme; e fosse alera disso privada de movi-

mento de rotacao, ao redor de um dos seus eixos: e fora

de duvida que a direccao da linlia de prumo coincidiria

com o raio Oni que passa pelo ponto da observacao, e que

por conseguinte o piano do horizonte scria tangente a es-

pliera nesse mesmo ponlo.

Tendo porem a Terra a rotacao diurna que e conliecida, a

massa pesada do prumo Gcara submetlida (como todos os

corpos situados na superficie da esphera acima supposta}

a accao da forca centrifuga, combinada com a attraccao

terrestre, cuja resultante dara por conseguinte a linha de

prumo, que passa pelo ponto m, direccao diversa daquella

que e indicada pelo laio Oin : devendo por consequencia

soffrer igual desvio o piano do horizonte, para que o ele-

mento da superficie livre do liquido situado no ponto m se

conserve em equilibrio.

Eu vou determinar agora a direccao daquella resultante,

em relacao ao raio da esphera ,
passando por qualquer

ponto m do meridiano.

Representando por rj a intensidade absoluta da gravi-

dade no ponto E do Equador, e por /' a intensidade da

forca centrifuga nesse mesmo ponto, tem-se, como e sabido,

' 289

Se f representar a grandeza a que se reduz f no pa-

rallelo do ponto m, cuja latitude geocentrica Eom repre-

sentarei por ) , ter-se-ha

:

f : f : : Eo : mq ; ou

289
—

: p ::EO:EOXoosi', donde se lira

f 289
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Seja pois f representada , era grandeza e direccao, pelo

seo-mento mf , tornado no prolongamento do raio mq do

parallelo : e seja essa forca decomposta na direccao de win,

prolongamento do raio Om, e da tangente mn' ; represen-

iando mn, inn' , em grandeza, as rospectivas componentes;

as quaes ficarao determinadas pelas seguintes equacoes :

n\ ei 9 COS' >

(1) mn:^f'cosx=^'L^^^

,„, . -, gcosxseni qsenix

A massa do prumo no ponto m sera pois solicitada por

tres forcas differentes , a saber: a gravidade g no sentido

deH^o; a componente wm de f na direccao do raio 0»i,

e obrando em sentido contrario da gravidade ; e a compo-

nente tangencial mn' obrando no sentido do polo para o

Equador: ou por esta ultima componente de f , e pela

differenca das duas primeiras g
—mn, que representarei

em grandeza pelo segmento ms do raio mo.

A resultante dessas duas forcas sera pois a diagonal ms'

do rectangnlo por ellas comprehendido : e com ella coin-

cidira portanto a direccao da linba de prumo que passar

pelo ponto m.

Designando por 9 angulo sms', que forma essa resul-

tante com raio mo, desvio da linba de prumo no ponto

m sera representado por 9.

triangulo mss' dara :

ss' =sm tg f; ou

mn' = [g
— m7i) tg. ^; e substituindo

nesta equacao os valores de mn' e de mn, achados

acima (1) e (2), vira :

a seni x

fa.<P= f J-— ; ou

578 [g-g-

(3) ig.,..

289

seni X

578—2ro<'/
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Designando por x' o angulo Ehm dado pela observacao,

ter-se-ha

:

(4)
>.==.xi—o

Sabstltuindo na equacao (3) este valor dex, e pondo em
logar de Icos-''^ o seu valor medio em todo o quadrante, a

saber, a unidade ; vira Gnalmente :

seii2{jJ—<,)

(5) tg.^==-
577

Esta formula fara conhecer o desvio da linha de prumo

para qualquer latitude x' dada pela observacao, praticando

duas operacoes successivas, para tirar della dous valores

de <p, em primeira e segunda approximacao ; isto e, fazendo

primeiramente 9=0 no segundo membro da equacao (5)

;

o resultado obtido dara o primeiro valor aproxiraado de
<f

;

e este valor, substituido no segundo membro da equacao,

dara o segundo valor aproximado.

Se na equacao (5) se fizer x'— c?, ou Xr=45"+ a ; vira :

cos (+2a) C0s2y.

^ 677 577

Este resultado faz conhecer uma cireumstancia impor-

tante , a saber : que nos parallelos que se afastam igualmenle

do parallelo de Ab°
(
±a), o desvio da linha de prumo con-

serva-se o mesmo.

Se na precedente equacao se fizer a=o , vira :

(0) tang,=±==tg{^' bl'^]:

donde se tira

:

<P
= 5'57"

E' este o maximo desvio da linha de prumo, o qua! tern

logar no parallelo de 45°.

Se na equacao (5) se puzer em logar de cp, no segundo

membro, o seu maximo valor, precedentemente achado, e

calcular-se o valor do tg.'? para qualquer latitude obser-
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vada>., coraparando esse resultado com o que der a mesma

formula, subslituindo rero ein logar daquelle <p maximum:

acliar-se-lia que o erro commctlido neste segundo caso niio

influe na delerminacao da grandeza de 9 senao ate uma

pequenissima dilTerenca menor que 1".

Poder-se-lia portanto supprimir, sera inconveniente na

pratica, a quantidade<f no segundo membro da formula (5)

;

e dando ao coefficiente constanle (G), que ahi multiplica

sen 2 "A, a forma exponencial , ter-se-ha :

(7) tg^^^iO'-'''"'' scn^i'

expoente do numero (10) nesta equacao e o logaritbmo

da tg. 5' 57".

OBSERVACOES.
o

1 ." que acabo de expender, relativamente ao desvio

da bnba de prumo, e igualmente applicavel a depressao

equivalente do piano do horizonte : de modo que a altura

observada de um astro no meridiano tem, em excesso, o

que falta a sua distancia zenitbal , e vice-versa.

2.* Por esta occasiao nolarei o erro que commettem

aquelles que,admittindo o desvio na linba de prumo, consi-

deram todavia invariavel a posicao do piano do horizonte,

isto e, sempre tangcnte a espliera; por quanto a mesma
componente langencial da forca centrifuga, que produz o

desvio na linba de prumo, altera da mesma raaneira a su-

perficie livre dos liquidos, conservando-se a perpendioulari-

dade daquella linba sobre piano tangente a esta, para que

sejam satisfeitas as condicoes de equilibrio, segundo os prin-

cipios da bydrostatica.

Na llhistragdo (jornal francez) de 1854 annunciou-se em
termos encomiasticos a invencaode umapparelbodestinado

ademonstrar a existencia da rotacao diurna da Terra ; qual

funda-se no erro acima notado, suppondo o seu auctor

(M. Piicbard) que o piano do horizonte e independente da
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accao da forca centrifuga, em quanto produz ella nadireccao

da linha de prumo um dado desvio.

Os resultados a que cTieguei na preccdente investigacao,

dependendo de condicoes especiaes relativamente a consti-

tuicao pliysica do nosso planeta, nao autorisam por certo

que delles se faca rigorosa applicacao ao espheroide terres-

tre, cuja figura nao coincide com a da esphera, segundo

mostram os factos observados.

Todavia, na ignoraocia em que nos achamos sobre a de-

terminada ijgura da Terra, p6de-se afoutamente consideral-a

como um espheroide de revolucao muito proximo da es-

phera ; visto que as observacoes do pendulo, feitas em
diversos meridianos e parallelos differentes, dao a relacao

entre os dous eixos principaes do espheroide na razao de

335 para 336 (Laplace, Blech. ceL, liv. 3.")

Neste presupposto eu passo a fazer a appUcacao da for-

mula (7) na determinacao dos elementos geodesicos, que

tem sido empregados ate o presente na investigacao da

figura do espheroide terrestre.

E' sabido que da comparacao de dous arcos, medidos no

mesmo ou differente meridiano, correspondentes a 1" , e

dos respectivos raios de curvatura, se deduzem as duas

formulas seguintes, que dao a relacao entre os dous eixos

principaes do espheroide de revolucao osculador nos pontes

correspondentes a latitude media, em cada um dos referidos

arcos, a saber

:

a—bH 'i-Ji=i_t/i:
a e2

^/^l

sen L— I — 3 serv I
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a b representam, neslas equacoes, o semi-eixo maior e o

serai-eiso menor do espheroide osciilador; sendo por con-

seguinte a fraccao o acliatamento desse esplieroide: e

a ellipticidade, isto e [/ '^
~~

: D d as grandezas diffe-

rentes de dous arcos de 1% cujas latitudes, correspondentes

ao meio de cada urn, sao designadas respeclivamente por

L L

Cumpre notar aqui que a grandeza do arco de 1° e

deduzida darelacao entre o comprimento do arco medido no

meridiano e o numero de graos eomprehendido na differenca

das latitudes extremas , ou na sua amplitude angular.

Laplace faz mencao de sete arcos medidos em diversos

nieridianos na Europa , na America e na Africa (alem destes

foram medidos posteriormente um na Suecia e outro na

India); a saber: o 1." no Peru sobre o Equador, porBouguer:

o 2.° no Cabo da Boa-Esperanca, por Lacaille : o 3.° na

Pensylvania , por Mason e Dixon: o 4.° na Italia, por

Boscovicli e Le Maire : o 5." em Franca, por Delambre e

Mechain: o 6." na Austria, por Licesganing : o 7.° na

Laponia , por Clairaut e Maupertuis.

Com OS arcos de um grao, deduzidos de cada ura destes ar-

cos dados pelas operacoes geodesicas, tentaramosgeometras

todas as combinacoes possiveis , sera que oblivessem dous

resultados conformes : offerecendo mesmo algumas dessas

combinacoes resultados incompativeis com o que j^ era

conliecido pelas observacoes do pendulo.

Laplace, procurando acliar com a reuniao de todos esses

dados qual seria o ellipsoide osculador mais provavel,

empregou um methodo novo de analyse em tal investigacao

;

1
e d'ahi concluiu ser o acbatamento desse ellipsoide rr^

'

exprimindo-se a este respeito da maneira seguinte: « Cette
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expression donne 86,26 (336,24 raetros] pour I'erreur du
degre de Laponie ; erreur beaucoup trop grande pour etre

admise : ce qui confirme ce que nous avons dit, savoir, que
la terre s'ecarte sensiblement de la figure elliptique. [Mech.

eel. ibid.) »

Empregando depois o mesmo metliodo de analyse unica-

mente sobre os elementos deduzidos do grande arco medido
em Franca [10^ 7487= 9°,6738, entre Montjoui (Barcelona)

e Diinkerque] achou um resultado que llie pareceu mais
extraordinario ainda, pela circumstancia de ser a medida

desse arco a que Ihe merecia maior confianca ; a saber t-^tth-^
"

' 130,6

Combinando porem o arco de 1°, tornado na latitude

media desse grande arco , com o arco correspondente ao

Equador, acliou para o achatamento do ellipsoide osculador

1

334'

Tendo assignado o mesmo geometra 335-70 para o acbata-

mento do espheroide terrestre, deduzido das observacoes do

pendulo, diz elle por essa occasiao o seguinte: « Cela

s'accorde d'une maniere remarquable avec I'ellipticite

conclue des mesures de France et de I'Equateur [Mech. eel.

ibid.) »

Se o grande geometra, quando assim se exprimia, nao

estivesse dominado pelo pensamento que emitlira no treclio

precedente, no qual mostrara baver ja desesperado da

ellipticidade do espheroide terrestre, elle tiraria sem duvida

dessa mesraa coincidencia, que lao notavel Ihe pareceu, a

consequencia logica
, que se apresentaria naturalmente a

um espirito desprevenido ; a saber : que nas outras combi-

nagoes dos arcos medidos, cujos resultados se afastarain tao

notavelmente do que achara naquella combinacao unica,

alguma circumstancia importante devera ter sido provavel-

« R = 3,'" 898 : i a regoa que scrviu de unidacle a Dclambre.
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niente desattendida pelo analysta, cuja influencia por outra

parte desapparecera naquelle caso singular.

Esla illacao , com qiianto pareca ousada, vai receber,

segundo peDso , a sua irrecusavel confirmacao de alguns

resultados que passo a apresenlar.

1." comhinacdo. arco do Peru medido do Equador, e

o arco de Tornea (Laponia), o raais refractario (permitta-se

a expressao) dos arcos comparados.

Os elemenlos relativos ao primeiro arco nao precisam de

correccao alguma , por serem as latitudes extremas zero, e

3° 7' 1" S. ; tomando-se para latitude media zero.
*

Pelo que respeita ao segundo , depois de corrigidas as

latitudes extremas, pela formula (5) ou (7), deduzem-se da

amplitude real do arco medido a grandcza do arco corres-

pondente a 1.", e a htitude media.

Estes elementos assim corrigidos , e postos nas formulas

w e ?i, dao para o acliatamento do espheroide osculador

1^. ; servindo-se da amplitude angular do arco medido dada

por Laplace, a saber: 57' 28", 5; e^ empregando a

amplitude determinada por Clairaut e Maupertuis (57'

30" ,5).

2." comhinacdo. arco comprebendido entre Montjoui e

Carcassonne , e o que vai do Panlbeon de Paris ate Dun-

kerque : os quaes formam os extremes do grande arco me-

dido em Franca.

Sendo feitas em cada um destes dous arcos as devidas

correccoes, deduzidos, como se praticou no caso precedente,

OS elementos precisos para o calculo ; as formulas in e n

I
dao para o achatamento do espberoide osculador 293'

' Em rigor devOra emprogar-se como lalitnde media 1" 33' 30 '',5: mas a

substiiuicao desta latitude por zoro nuo lem influencia aprcciavel no resuliado.
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3.' combinagdo. arco do Peru, e o grande arco medido

em Franca.

Praticando como se procedeu nas duas precedentes com-

binacoes, acha-se para o achatamento do espheroide

oseulador jj-^-

Ora sendo admissivel , na opiniao de Laplace, qualquer

achatamento obtido menor do que ^Tq (achado por Newton

para o caso de ser aTerra um espheroide homogeneo) dentro

dos hmites dos erros possiveis nas operacoes geodesicas
,

demonstrada fica pelos resultados precedentes a necessidade

de attender-se ao desvioda linha de prumo, na determinacao

das latitudes terrestres, uma vez que sejam considerados

como satisfactorios esses mesmos resultados.

Cumpre aqui notar uma circumstancia attendivel, cujo

conhecimento contribuira para fazer apreciar melhor a

verdade da precedente assercao. Ao arco medio de 1°,

deduzido da total amplitude do arco medido em Franca,

corresponde a latitude media IG^llT : e segundo se

observou anteriormente, tratando-se de investigar a lei que

segue o desvio da linha de prumo, as latitudes que se afastam

igualmente do parallelo de 45° tem desvios iguaes, e no

mesmo sentido. D'aqui se conclue que aquelle arco de 1°

deduzido da amplitude do arco medido, ainda nao corrigida,

deve aproximar-se muito da grandeza do que fora deter-

rainado, depois de feitas as devidas correccdes nas latitudes

extremas, a saber, de Montjoui e de Dunkerque ; e que por

conseguinte o resultado que obtivera Laplace, servindo-se

desse elemento, devera semelhantemente dar uma apro-

ximacao satisfacloria do achatamento do espheroide terrestre.

Corroborarei ainda esta observacao produzindo um facto

analogo , devido a influencia da mesma causa.

Considere-se o arco de Franca prolongado desde For-

menlera ate o parallelo dc Greenwich, cujo comprimenlo
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total e hoje conliecido: sendo a amplitude angular ITW
50". Ter-se-ha para latitude media corrigida 44",973. A

combinacao deste arco com o do Peru da o achatamento

de —. ; sem que a grandeza do arco de 1° soffra correccao

alc^uma, por conservar-se a mesma amplitude do arco

medido entre Formentera e Greenwich, ainda depois de

corriffidas as latitudes extremas. 111
Toraando o termo medio das fraccoes ^^2 293 sTs

i . 1 1 1

tem-se
^i*

pai'a o achatamento medio : ou^ pondo ^^

em logar de ^•

Pela theoria da Lua achou Laplace, para o achatamento

1

do espheroide terrestre , j^-

No que venlio de expender, relativamente a figura da

Terra , tive por objecto nao so justificar a applicacao da

formula (5) [do desvio da linha de prumo] ao espheroide

terrestre, com aproximacao toleravelmente satisfactoria na

practica, como principalmente chamar a attencao dos geo-

raetras para esta questao de subido interesse para a sciencia,

afim de que , uma vez admittidos os factos que acima

apresentei (indicando ao mesmo tempo os meios de sua

verificacao), hajara elles de investigar as modiflcacoes que

convem fazer na referida formula, para tornal-a mais adapta-

vel 4 figura espheroidal do nosso planeta.

Em um trabalho especial, em que me proponho tratar

deste objecto com o necessario desenvolvimento , compre-

henderei nas minhas investigacoes a questao do estado

primitive e actual constituicao physica da Terra.

Porei termo a este meu trabalho fazendo algumas obser-

vacoes importantes acerca do emprego da formula destinada

a dar em cada parallelo terrestre o desvio da hnha de prumo,

queeu chamarei desvio centrifurjo.
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1/ Para corrigirdo desvio centrifuge as alturas observadas

f6ra do meridiano , sera indispensavel reportar cada unia

dellas a este piano, por raeio do azimuth observado ; e feita

ahi a devida correccao no angulo que representa a sua

projeccao, o mesmo azimuth servira, com sufficiente apro-

xiraacao
, para transferir esse angulo assim corrigido ao

verdadeiro vertical que passa pelo astro , ou pelo ponto

observado.

Nas observacoes que tiverem por objecto a determinacao

do tempo, nao ha necessidade de correccao alguma , visto

que resultado deve convir a qualquer ponto do meridiano

em que se achar o observador : como seja na determinacao

das longitudes pelas distancias lunares.

%" Na applicacao da formula do desvio centrifuge deve

attender-se a que ella nao podera dar resultados admissiveis

para um observador collocado dentro da zona equatorial,

onde a figura da Terra se torna mais pronunciadamente

ellipsoidal, sem que se faca nelles alguma correccao, a qual

varie ao mesmo tempo com a posicao do observador. E
em quanto a sciencia se nao pronuncia a tal respeito, eu

proporia que, a partir mesmo do parallelo de 30 graos,

se fizesse uma diminuicao nos desvios calculados, na razao

de 7^ por cada tres graos que o observador se aproximar

do Equador.

3/ Cumpre advertir que na correccao das latitudes

terrestres, pelo que respeita ao desvio centrifugo, nao se

deve considerar a latitude corrigida [representada por A

na equacao (4)] como geocentrica , mas sim como deter-

minada em geral pela interseccao do raio do Equador com a

normal a superficie do espheroide terrestre, que passa pelo

ponto de observacao no meridiano ; ouque e a mesma cousa,

com raio da esphera osculadora nesse mesmo tempo.

Rio de Janeiro, 30 de Outubro de 1855.

Candida JBaptisla de Oliceira.
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XOTA.

Cumpre fazer aqui uma observacao curiosa.

M. Swanberg, astronomo Sueco, auxiliado por alguns

outros sabios da mesma nacao, se propoz verificar as ope

racoes geodesicas executadas por Maupertuis e ClairauU

na Laponia, no anno de 1736; das quaes deduziram estes

sabios a grandeza do arco de 1° correspondendo a latitude

media de 66° 20' prox.

Para esse fim mediu Swanberg uma nova base, sobre o

mesmo rio Tornea, pouco differente, emposicaoe compri-

mento, da base de que se havia servido Maupertuis : e dos tra-

balhos que executara, nos annos de 1801, 1802, 1803, para

obter o comprimento do arco de 1° 39' 19" 56, medido sobre

um meridiano, na latitude media de 66" 20' 10" 04, deduziu

elle para o arco de 1° o comprimento de 57,196 toesas. Ora,

tendo comprimento de 57,420 toesas o arco de 1" deter-

minado por Maupertuis e Glairault , na mesma latitude

media (differindo apenas 10"), resullara da comparacao

dos dous arcos de 1" a differenca de 224 toesas, a qual

supporia um erro de cerca de 10", na amplitude angular

do arco medido por estes sabios, para menos.

M. Swanberg, comparando o seu arco de 57,196 toesas

com o do Equador , medido por Bouguer, achou para

expressao do acbalamento do ellipsoide osculador na referida

latitude -~.

E notavel que a simples correccao do desvio centrifugo,

applicada, segundo a nossa theoria, ds latitudes extremas
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do arco medido por Maupertuis, nos houvesse dado uma
differenca de 9" para mais, comparando a amplitude an-

gular, dada pela observacao, com a que fora deduzida das

latitudes corrigidas : acliando nos com esses elementos a

expressao doachatamentomuitoaproximada da precedente.

Daqui se conclue que, a ser exacto o nosso principio da

correccao centrifuga, commettera M. Swanberg para mais o

mesmo erro que elle, e os proprios sabios francezes, haviam

imputado para menos a Maupertuis e Glairault. E cousa sin-

gular! a Academia das Sciencias de Franca galardoou esses

trabalhos de M. Swanberg, conferindo-lhe a medalba de

distinccao fundada por M. de laLande I
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PEOBLEMA.

Delerminar a latitude de urn ponto qualqucr do globo terrestre

sendo ahi observadas dims alturas de uma mesma estrella

,

sitiiada em qualquer dos dous hemispherios celestes , a saber

:

lima dessas alturas tomada no meridiano do logar^ e a outra

fora deste piano ; sendo lambem dado o azimuth da estrcUa,

cuja declinardo suppoe-se desconhecida.

Represenle (na figara 3) ADB um arco do circulo

descripto por uma estrella , na sua rotacao appai^ente sobre

o horizonte do logar da observacao; seja D o ponto culmi-

nante da sua excursao ; e o centro do circulo da rotacao

diurna da mesma.

A recta DO representara a intercepcao do piano do

meridiano com o piano do circulo de rotacao da estrella

:

suppondo-se o arco AB^^^DB, sera a corda AB perpen-

dicular a DO, e tambem ao piano do meridiano.

Sejampois dadas pela observacao a altura vertical da estrella

no ponto A, a qual representaremos por h; e a altura

meridiana, que designaremos por //; sendo o angulo azi7nu-

thal, correspondenteaprimeira posicao, representado por a.

Trata-se de acliar com estes dados a distancia angular

entre o ponto Deo ponto em relacao ao observador

;

isto e, o angulo formado pelo raio visual dirigido a estrella

com o eixo de rotacao da esphera celeste, o qual passa pelo

ponto O, e pelo olho do 'observador. Represcntando port?

este angulo, epor K a latitude pedida, ter-se-lia A =+(//— ?):

isto e, a latitude igual a elevacao ou a depressao do polo,

em relacao ao borizonte do lo2;ar , estando a estrella

observada no liemispherio do polo visivel no primeiro caso;

e tendo logar o segundo caso, na hypothese contraria.

Reporte-se o azimuth a ao piano que passa pelo olho do
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observador, e pela corda do arco ADB; e tenha nesse piano

a grandeza a'. Reporte-se semelhantemente a altara obser-

vada h ao piano do meridiano; e tenba nesse piano a

grandeza /i'.

Ter-se-ha, pelo principle das projeccoes,
*

(1) sen a'=sen a cos h. (2) sen h^=isen h' cos a'.

E evidente que os angulos a' e H— h' representam as

distancias angulares entre os pontos A e E, E e D, em
relacao ao observador : designando por i a distancia angular

entre os pontos A e D, ter-se-ha (projectando na esphera

celeste as rectas AE, ED, AD] um triangulo espherico

rectangulo, cujo angulo adjacente a liypothenusa (que e a

projeccao da corda AD), no ponto correspondente a D,

designaremos por A 5 o qual e commum ao triangulo

isosceles espherico, que tern por vertice a projeccao do

ponto Ona superficie da esphera, e cuja base e t-

Ter-se-ha porta nto no triangulo rectangulo

(3).. . cos'i=::^cosa' cos {H— h'). (4)... sen a'=sen'(sen A
e no triangulo isosceles

(5) tg. ^=tg.^i
cos A

empregando neste caso a formula conhecida

(A-B\

ta. "t" = tqAc ^^
: e fazendo a=b, A:=B.

As equacoes 1, 2, 3, 4, 5 resolvem pois completamente o

problema proposto ; e eliminando das referidas equacoes as

* A formula geral i sen a' cos \j.=iscn a cos p cos q; na qual a ^ a
projeccao do angulo «'; p. o angulo coinprehendido entre os dous pianos;
pc r/ OS angulos formados pelos lados com as suas projec(j6es, Quando se torn

Y-= p, vu'i sen (i :=S(in a cos q.
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quantidades A» t. «'» ficara a solucao practica reduzida a

applicacao das duas formulas seguintes :

... , sen h'— se)i h cos (H— h')
{A).... tg.'f^-

[B].... sen /i'=

sen h sen [H — h')

sen h

1/1 — sen^ a cos^ h

Estas formulas poderao reduzir-se a uma so, pela elimi-

nacao de /i' ; ficando assim a iq. tp expressa nos dados

immediatos da observacao ; a saber, a, /t e //: e vira

, , \.— [cos II cos h cosa + sen II sen h

^ '
"^

'

^ sen H cos li cos a — cos II sen h

A formula [B) devera ser conservada para o fim especial

de reduzir qualquer altura observada ao piano do meridiano,

nos casos em que for isso precise.

Rio de Janeiro, 15 de Outubro de 185i.

Candido Baptista de OUveira.



«0

<l-4^





METROLOGIA

NOTA SOBRE UMA NOVA APPLICAQAO DO PEINCIPIO DO NONIUS NA MEDICAO

DAS GEANDEZAS, COM APROXIMACAO INDEFINIDA.

NOMUS PUOGRESSIYO.

Na applicacao das sciencias que tern per objecto o esfudo

das grandezas de toda a especie , e das relacoes que estas

guardam entre si ; isto e, na practica das sciencias mathe-

malicas, e das sciencias physicas emgeral, e indispensavelo

emprego de meios rigorosos para obter medidas precisas do

tempo, do peso, e da extensdo.

Gracas a descoberta do pendulo por Galileo, e a feliz

applicacao que fizera depois Huygens desse precioso instru-

mento como regulador do movimento nos relogios ou

clironometros, ficaram ha rnuito em completo desuso as

imperfeitas clepsydras empregadas pelos antigos para esse

fim: de modo que pode hoje dizer-se afoutamente que o

tempo e medido com a ultima exactidao, ainda mesmo nas

suas menores fraccoes.

Outro lanto diremos da avaliacao do peso , cuja medida

pode obler-se com precisao absoliita , usando do processo

simples e engenlioso de produzir o equilibrio em uma
balanca, substituindo-se alternadamente na mesma concha

dous pesos equivalentes, por muito dofcituosa que seja essa

balanca.
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Pelo que respeita porem a exlemdo, consiJerada na sua

especie elemental" , a linha , nao se chegou ainda a con-

seguir a precisa exaccao nesta parte , embora sejam eo-

nhecidos e se empreguem actualmente meios diversos de

aproximacao, os quaes satisfazem na maior parte dos cases

as necessidades da sciencia,

Foram Pedro Nunes e Galileo os primeiros que, reconhe-

cendo em epocas differentes essa necessidade, propuzeram

a adopcao de meios artidciaes para medir as pequenas gran-

dezas, que escapam k apreciacao dos instrumentos gra-

duados. E nesteintuito suggerira Galileo a idea do seu Prisma

micrometrico ; eonsistindo este em um prisma triangular

metallico, revestido em uma parte do seu comprimento (o

espaco de meia polegada, por ex.) pela circumvolucao de

um arame tenuissimo, guardando as espiras perfeito con-

tacto umas com outras.

Uma vez acbada a relacao entre uma dada divisao de um
instrumento graduado (um grao por ex.) e o numero cor-

respondente de circumvolucoes do arame , pondo-se em
contact© immediate a aresta do prisma com o limbo do

instrumento, facil seria determinar assim, com o auxilio de

uma lente, fraccoes do grao tanto menores quanto mais

delgado fosse o arame empregado no revestimento do

prisma.

E provavelmente desta idea primitiva que partira a in-

vencao dos diversos micrometres que estao hoje em uso,

especialmente nas observacoes aslronomicas, para apreciar

pequenas grandezas, como sejam entre outras os diametros

apparentes dos corpos celestes.

Yem finalmente a escala denominada Vernier ou Nonius ,

a qual, por meio de uma combinacao simples e engenhosa

das suas proprias divisoes com a graduacao do limbo do

instrumento, fracciona o grao em partes aliquotas expressas

em minutos e secfundos; ou as divisoes de uma escala qual-

quer cm partes aliquotas das mesmas.
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E pois nosso oLjecto na presente Nota explicar o

principio em que se funda o uso do Vernier, e levar a

applicacao desse principio as suas ultimas consequencias

:

conseguindo por este meio cbegar a uma aproximacao

indefinida na medicao dos ansulos e da exlensao linear.

Tome-se uma escala qualquer reetilinea ou circular, divi-

dida cm partes iguaes ; diga-se em 10 partes iguaes, por ex.

Tomando depois uma extensao igual a 9 dessas partes,

e dividindo-a semelhantemente em 10 partes iguaes

,

ter-se-ha assim formado a escala que hoje se chama Vernier,

a qual, como raostraremos no fim desta Nota , e uma
judiciosa modificacaodo engenhoso meioproposto por Pedro

Nunes (um seculo antes de Pedro Vernier) para chegar ao

mesmo lim.

Do exemplo acima supposto deve concluir-se, que sendo

10 partes de Vernier iguaes a 9 partes da escala primitiva,

a differenca entre duas divisoes de ambas as escalas e ^ da

maior; de modo que, ajustado o Vernier sobre a escala, e

fazendo-o marcbar para direita ou para esquerda , elle

avancara, em cada uma das suas divisoes que coincidirem

successivamente com as da escala, ^^ , ^^,, ^^ ate |-° de uma
das partes da escala.

Designando pois por n o numero de partes tomadas da

escala ou do limbo graduado de um instrumento
;
por ^i a

grandeza de cada uma dessas divisoes; e ^" a grandeza

de cada uma das divisoes do Vernier; ter-se-ba em geral

:

(1) n A"== (w— 1) A' • donde se tira:

(2) A'-A"= 4^

A equacao (2) mostra que A" se aproximara de A'
tanto mais, quanto n for maior ; isto e, que a differenca

entre as divisoes do Vernier e do limbo do instrumento

diminue indeflnitamonte , a medida que n cresce.
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Supponba-se que o limbo do instrumento e um circulo

completo, graduado em 360% e cada grao subdivididp era

tres partes iguaes, representando cada uma destas 20' (o

que tern logar de ordinaiio nos instrumentos cujo raio nao

excede a 5 ou 6 polegadas).

Pondo na equacao (2), em logar de(A'-A"), 20", 10"

5" ; OS valores de n correspondentes farao conbecer a

grandeza da escala de Vernier para cada um desses casos,

a saber

:

20' 20". 60
j:.v ' =
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acima, os diversos valores w, correspondentes as differen-

cas indicadas : e ter-se-ha

n n

n n

„^,„ 20' 20'" .60'. -Kn*

n n

Substituindo agora os valores achsdos n na equacao (1)

successivamente ; e designando por A"> A"'> A'^> A^»
etc., as diversas grandezas das divisoes nas escalas respect!-

vas ; vira

:

60A"= (60-1) A'=59A'

'60A"'=i^'A'=(80-i)A'=(B9+'-t')A'= 59A'+A"

60A-'=%A =(60-,!-,) A'=(50+%i) A'=59A'+A"'

«0A-=%aA'=(60-i;)A'=(59+%i)A'=5«A'+A

Ter-se-ha por conseguinte ura numero indeQnido de

escalas successivas, correspondendo por sua ordem as equa-

coes scguintes

:

(l.») .... 60A"—59A'

(2.») .... G0A'"=59A'+A"

(3.») .... 0OA'''=59A'+A"'

(i/) .... 00A''=50A'+A"

IV
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A 1/ destas escalas e a mesma que e conliecida pelo

nome de Vernier, a qual da differencas de 20".

A 2." forma-se dividindo era 60 partes iguaes as mesmas

59 partes do limbo do instrnmento, que entram na formacao

da primeira cscala, e mais uma divisao desta; e dani diffe-

rencas de 20'", sendo sobreposta ao Vernier, de raodo que

zero das suas divisoes se possa ajustar com a divisao do

Vernier que mais se aproximar de uma divisao do limbo.

Na applicacaoda(3/), (4/), etc , se procedera deummodo
semelhaute ao que acaba de ser expendido relativamente a

2/ escala: isto e, a 3/ escala funccionara em relacao a 2.%

do mesmo modo que esta em relacao a 1.*, etc.

Obsercacdo. As diftlculdades practicas devem por um
dado limite a construccao e uso das escalas successivas e

auxiliares do Vernier.

Segundopresumimos,nao sera admissivel nos instrument

los portateis (cujo raio e de 5 ate 6 polegadas) mais que a

2/ escala alem do Vernier. E dando este, em taes instru-

mentos cuja graduacao comprebende tres ou quatro partes

em cadagrao, difterencas de20 ou 15"
, podera ter-se, pela

applicacao da 2." escala , dilTerencas de 20 e 15'"
, ou

1 *^ 1 '

Nos instruraenlos fixos, usados nos Observatories
, po-

der-se-ha empregar sem inconveniente maior numero de

escalas auxiliares, ate duas talvez alem do Veniier.

A graduacao destes instruraentos comprebende G e 12

partes em cada grao, representando cada uma 10 ou 5'.

Vernier dara portanto ditTerencas de 10 ou 5"
; e as

duas escalas auxiliares darao differencas de 10 ou 5'",

de 10 ou 5" : levando assim a aproximacao a

1 1" 1 1"
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IVOIVIUS PRIHITIVO.

Dr. Pedro Nunes, o mais distincto geometra e asfrononio

do seu tempo , floresceu em Portugal no seculo XVI , e

publicou em Lisboa, pelos annos de 1542, o seu muito

apreciado Tratado de crepusculis ; no qual descreveu o

methodo que inventara para medir mais precisamente os

angulos observados com o Quadrante, que estava em uso no

seu tempo ; e e o seguinte :

Traca Pedro Nunes na superficie plana do limbo do Qua-

drante 45 arcos de circulos concentricos, aproximados uns

dos outros quanto baste para que possam distinguir-se com
a simples vista. Divide depois em 90 partes iguaes o arco

exterior (1.°): o immediato a este (2.°) em 89 partes iguaes:

seguinte (3.°) em 88 partes iguaes : e assim por diante ate

o ultimo arco (45"), o qual flea dividido em 46 partes iguaes.

O uso practice desta graduacao complexa e o seguinte :

Supponlia-se que , na observacao de um angulo com esse

Quadrante, a linha de prumo, ou linlia de fe da alidade,

coincide com a 45.* divisiio do 2." arco: ter-se-ha o valor

exaclo do angulo obsersado, em graos do Quadrante, por

meio da proporcao seguinte :

89 : 45 :: gO" : ^=45° 30' 20" |^

Se por outra parte se designar por p unia das divisoes

desse mesmo arco , ter-se-ha

:

89/^= 90»; 89(/>-r)==l»; p_l"=|:=40"^

A differenca
(p
—1°) multiplicada pelo numero de divisoes

indicado pela alidade, juntamente com esse mesmo numero
representando graos, dara o mesmo angulo acima achado,

a saber

:

40" g^x45+45"=45»30'20"
|^
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Demos ainda outro exemplo: e supponha-se que a coinci-

(lencia da linha de fe da alidade marca a 45/ divisao do

11,° areo concentrico ; isto e, aquelle que e dividido em 80

partes. Ter-se-ba o valor do angulo observado fazendo a

seguinte proporcao

:

80 : 45 :: 90" : a-= SO" 37' 30".

80p,= 90; 80(p.— 1.°) = 10''; p^ — 1»= ^°=7'30":

€ por conseguinte

7'30''x45+ 45» = 50^37' 30".

Destes exemplos conclue-se que o modo de proceder para

obter valor do angulo observado, em cada um dos arcos

graduados do Quadrante de Pedro Nunes, e essencialmente

o mesmo que se pratica no uso do Vernier.

Em tal case qual a vantagem do Vernier actualmente em
uso? E grandissima ! Consiste ella no feliz pensamento que

tivera o seu auctor: 1." Do fazer movel com a alidade do ins-

trumento o segundo circulo concentrico do Quadrante de

Pedro Nunes, dispensando desta sorte todos os outros cir-

culos concentricos, alem do primeiro : 2." De reduzir esse

arco movel As proporcoes comparalivamente diminutas da

sua escala , sem que por outra parte estas alteracoes affe-

ctassem substancialmente o principio do Nonius.

Partilhem pois entre si Pedro Nunes e Pedro Vernier a

gloria desta admiravel invencao, tao simples na apparencia,

quanto fora util as sciencias de observacao, e as artes me-

cbanicas em geral.

Damos todavia a denominacao de Nonius progressiva

ao systema de escalas auxiliares do Vernier, acima des-

criptas, com o fim unico de ligar ao que e obra nossa, nesse

mellioramento, o bonroso nome do seu primitive inventor.

Rio de Janeiro 25 de Outubro de 1854.

Candida Baptista dc OHveira.
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OMITHOLOOIA

A GRAXDE AGUIA DA GUYANA (MAUDUIT)

ou

GRANDE HARPIA DA AMERICA (CUVIER)

FALCO DESTRUCTOR ( DAUDIN )

As grandes aves de rapina ,
pela sua ferocidade e ex-

traordinaria robustez ,
por sua altivez e ousadia , tem ser-

vido em todas as epocas para symbolisar a forca e o poder.

Entre os Gregos a aguia era o raaior attributo de Jupiter ;

OS Romanos , assim como alguraas das mais valentes na-

coes dos antigos tempos , a adoptaram por bandeira , ou

como emblema nacional e guerreiro, uso que tera sido

adoplado por rauitas das nacoes modernas.

Se alguma das nacoes da America Meridional tivesse de

adoptar como emblerna a algum dos tyrannos dos ares , a

grande aguia equatorial deveria ter a preferencia entre to-

das as aves de rapina
,
preferencia incontestavel pela bel-

leza de suas formas , nobreza de seu aspecto , sua coragem ,

sua ousadia , elegancia e vivacidade de sous movimentos.

Hernandes , Marcgrave e Azara descrevem esla ave tao

notavel a todos os respeitos
;
porem as suas descripcoes

suo tao confusas quo varies naturalistas deram-llie noraes
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diversos , ou a incluiram em generos differentes , taes conio

OS generOS A quila , VuUur , Falco e Harpyia.'^

Adoptei o nome de Falco destructor, dado por Daudin,

por ser o que preferiram Lesson e Temmiiick, aquelles

dos naturalistas por mim consullados que melhor o des-

creveram, e em cujas obras se encontram os melhores

desenlios. Em verdade estes desenlios nao se assemelham

exactamente nem entre si, nem com o exemplar vivo que

existe no Museu nacional
;
porem talvez as differencas

provenham das modificacoes que experimentam todos os

animaes, sobretudo os passaros , conforme a idade e o sexo.

O desenbo annexe , tirade com a maior exactidao possi-

vel a vista do exemplar vivo do Museu , me dispensa de

fazer uma minuciosa descripcao. Direi somente que o Falco

destructor nao pode ser confundido com nenliuma outra ave

de rapina, bastando unicamente para o distinguir o collar

de plumas que tem em roda do pescoco, e a crista ou poupa

que Ibe orna a cabeca. Quando se encolerisa, levanla as

plumas da crista e do pescoco de um modo tao particular

que a sua pbysionomia se assemelba muito a da coruja.

Esta pai'ticularidade o torna singular , e inteiramente disse-

melbante de todas as aves da mesma familiar de mais , ne-

1 Vieillot foi o naturalista que adoptou o genero Harpyia, e denominou Harpyia
maxima 4graude aguia da Guyana de Mauduit, para a distinguir da aguia pequena
da Gujana, descripta pelo mesmo Mauduit, k qiial deu o nome de Spizaclus varicga-

lus, e Daudin o de Falco guyancnsis. Le,«sone Cnvier eslao em duvida se o Falco kar-

pyia et imperiatis d^i Shaw , o Vultur crislatus de iacqu'm , e o Falco Jacqniiii de

Gmclin sao o mesmo iudividuo que o falco drstuuctor de Daudin. Temminck diz

decididamente que nao. Dos tres naturalistas que cilamos no texlo, o niais confuso6

Azara , ou antes o scu annotador, que conlunde o Fii/co destructor coma Uruturana
(Falco coronatus ct superbus de Siiaw) , ou Falco ovnalus de Daudin, que e a

aguia media da Guyana de Mauduit, descripta por Marcgrave. Se o I'tzquanlU, des-

cripio por Hernandos, e o mesmo Falco destructor , como querem Cuvier e Lesson

,

enluo esta ave e a agnia real do Mexico, que servia de cmblema guerreiro dos cxercitcs

dos iiuperadores do Mexico , em que falla Saverio Clavigero com o nome d'Ysquantzll

ou d'Ytzquaulli. uEnlre las aquilas de mayor tamano, la mas licrmosa y cclebrada cs

las que se llallao en el paiz Ytiquantli , la qual non solo caza pajuios grandcs y librcs,

sino que tarabien ataca las feras y los hombres. » ( D. Francisco Savcrio Clavigero:

Uisloria antiyua de Mcgico).

Se, fmalmente, o lYUA'assu' (UyrS-assu significa , rm lingua geral, passaro grande:

OS Portnguezes o denominaram gaviao heal, por ser a maior das aves de rapina que
conlieceram no Brazil), ou gaviao real, de que lUilTon faz mengao, »5 o Falco destructor,

entao esla ave 6 coukccida nas provincias de Malo-grosso, Goyaz, Minas, &c.
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nbuma tern os tarsos , as garras e o bico mais robiistos

,

nem apresenla maior luxo de plumagem, Esta plumagem e

em geral bellissima, principahnente as plumas do ventre e

peito : as que formam o feixe situado per baixo das rectri-

ces sao tao alvas e delicadas como as do Marabuto.

Pelo grande numero de nomes dados aoFalco destructor, e

pelos diversos generos em que o tern varios naturalistas

,

eollige-se que elle e ainda pouco conbecido; e na verdade

sao tao poucos os exemplares que tem cbegado perfeitos aos

paizes onde floresce a bistoria natural, que nao deve causar

sorpresa semelhante confusao.

Por exemplo, Temrainck, de todos os naturabatas o que

parece ter melbor conbecido esta ave , diz que o Individ uo

que serviu de modelo a iigura estampada na sua obra foi fal-

sificado, tirando-se-lbe pennas de um logar para p6r-se em
outros , de sorte que algumas, que deviam serpretas, sao

brancas, e vice-versa.

Se a sua forma nao e ainda bem conbecida ,
por mais

forte razao os seus costumes e babitos, ou confundidos com

OS de outros individuos da mesma famiba. Colbendo ludo

quanto se acba nas obras dos naturabstas modernos , em
geral simples copistas de Hernandes, Marcgrave e Azara

,

e comparando estas noticias com o que tenbo obser-

vado acerca dos costumes e indole do exemplar vivo

do Museu , vou fazer a bistoria desta ave, que pela sua

forca, grandeza e ferocidade , representa entre os animaes

atmospbericos o mesmo papel que o leao entre os animaes

lerrestres.
*

exemplar vivo que se acba no Museu foi mandado do

Alto Amazonas pelo Sr. Jeronymo Francisco Goelbo, quando

presidente do Para. Foi apanbado apenas sabindo do ni-

1 «A aguia, dizRufTon, apresenla muilas relaQoes plij'sicas e moraes com o leao,

e por consequcncia o iini)crio sobre as oulras avcs, como o leao sobre osquadriipedes

;

a magnanimidadcque as faz desprezar os i)cqueiios animaes , etc. ; as uiihas lem a mes-
ma forma : ambos lanrmii espanlosos giilos; ambos sao iiiiiiiigos de toda a sociedade,
allivos e ferozes.

»



40 REVISTA BRAZILEIRA.

nho , e podera ter hoje pouco mais de sete a oito annos de

idade. Com tao poucos annos ja apresenta maior tamanho

do que um grande perii , e esta grandeza pode dar idea do

tamanho a que chegaria no estado de liberdade se, corao affir-

ma Klein e outros naturalislas , as aves desta familia podem

viver tres ou quatro seculos. Nao ha portanto exageracao

em Hernandes , quando compara a sua estatura a de um
grande carneiro , e quando affirma ter visto algumas com

seis palmos d'altura, o que e confirmado por Marcgrave.

Estes dous auctores e Azara, que a viram no estado de li-

berdade, dizem que ellas ataeam indistinctamente atodos os

animaes , mesmo aos mais fortes e ferozes , sem exceptuar

o proprio homem , ao qual quebram o craneo a golpes de

bico e garras.Todas as outras aves , mesmo o atrevido e voraz

Caracard, fogem espavoridas logo que o Falco destructor se

aproxima d ellas.
*

« Esta especie d'aguia , diz Hernandes , arrosta os ani-

maes ferozes , e nao teme atacal-os ; mesmo domesticada ,

nao hesita em lancar-se sobre os homens pela mais leve

provocacao da parte destes , e nao sao raros os casos de ma-

tarem os fillios dos Indios e devoral-os, tanto o seu caracter

e brigador , feroz e cruel. »

Citarei ainda um exemplo , extrahido da obra recente-

mente publicada por M. de Castelnau , na parte que trata

1 No Paraguay, e nos oulros Estados da lingua kespanhola, chamain a este pas-

saro Carancko, e no Brazil gaviiio ; o uome de Caiacura e guarani, que asMni o deno-
minai'am porque seus gritos imilam perfeitamente a pronuncia desta palavra : 6 o
Circus brasiiicnsis de Biissoo, ou Falco brasiliensis de Liniieo.

O Caracard 6 a mais audaz e voraz de lodas as aves de rapina» Vive de camcs
corruptas e sans , d'inseclos, de replis, finalaiente ludo convem a sua insaciavel

vuracidade. Quando eslii muito esfomcado, ataca indistinctamente a todos os passaros,

mesmo ao abestruz ; lambem ataca os cabritos, carneiros, gallinhas, pintos, &c. ; e se

uma manada de carneiros ou de cabras nao for bem guardada, nao b rare encoiitrar um
bando de Caracards devorando ocorduo umbilical, e arrancandoos iotestinos dos ca-

britos e cordciros recemnascidos. Perscgue os passaros que levam no bico alguma
presa, e a for^a os obrigam a largar o seu manjar, que apaniiam no ar e devoram im-
mediatamente. Levam finalmenle o seu atrevimento a ponto d'acompanliarem os ca-

?adores, e de raubarlhe o fructo de seus traballios: aproveitando-se do momento em
que esles aliram, se o Caracard percebe que a victima ficou apenas ferida, lanca-se sobre
ella, acaba de a malar, e a leva comsigo luis garrus, procurando um ijogar onde
» fossa dcvorar tranquillamcnle.
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da viagem do Ucayala aos Pampas del Sacramento : « Em
uma casa da nacao dos Sepibos achamos uma magnifica har-

pia ou aguia destruidora, que comprei aos Indios. Em quan-

to elles faziam uma gaiola para prendel-a , o meu pequeno

Indio Catama aproximando-se muito della , a aguia se lan-

cou sobre elle, e em urn instante a cabeca do pobre rapaz

ficou coberta de sangue ; foi mesmo com muito trabalho

que obrigamos a este temivel passaro a largar a sua presa.

Os Co7iibos (continua M. de Castelnau), outra horda selva-

gem do Ucayala , apanham todas as harpias que podem , e

as coaservam emgrandesgaiolas. Em certas epocas do anno

elles as matam em uma festa celebrada de proposito para

isso. Convidam todos os sens amigos , e no fim do banquete

tiram a harpia da gaiola , formam-se em um vasto circulo em
torno della, e atiram-lhe fleclias antes que possa tomar o

seu voo. * » ^

As harpias americanas , assim como as outras especies

d'aguias, yivem de preferencia nos logares solitarios das

montanhas escarpadas , e fazem sens ninhos nas fendas dos

rocliedos. Parece que tem pouca affeicao a seus filhos,

pois que apenas estes tem forcas para voar sao immedia-

tamente expellidos dos ninlios, e forcados a procurar a sua

subsistencia.

macho , como o mais forte, nao querendo partilhar o

producto de suas cacadas , sempre esfomeado, e nunca sa-

ciado pela enorme quantidade d'alimentos que exige o seu

voraz appetite, apenas consente que a femea habite perto

delle quando vela sobre a sua progenitura. Parece que a

natureza como que abafou na maior parte das aves de rapina
,

assim como em todos os quadrupedes ferozes, as ternas

affeicoes com que ella soube embellezar a creacao. Talvez

1 M. de Castelnau parece adoptar para esta ave , que ali4s denomina Harpia
destruidora, o nome especifico de Falco cristatas de Linneo; mas, como ja disse,

6 muito duvidoso se Linneo designa com estc nome o Falco destrucior de Daudin.
(Consulte-se a este respeilo a obra publicada pelos discipulos de Cuvier, que tem por
tiiulo O licino animal, &c, , para servir d'iutroductao & anatomia comparada de
Cuvier.

)
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seja istodevido, como observa Bory de Saint-Vincent, ao uso

continue da carne e do sangue, e tudo leva a acreditar que e

esta, se nao a unica, ao menos a principal causa, pois que nao

se encontra a mesma crueldade , os mesmos inslinctos des-

truidores nas aves granivoras, nem nos doceis ruminantes.

Sempre avido de carnagem e de combates, o Fa/co (ies-

tructor despreza as presas faceis e timidas ; e , ou por ins-

tincto de carnagem , ou o que e mais provavel , pela dif-

ficuldade de cacar pequenos passaros , elle nunca os ataca ,

mesmo quando esta faminto , mas devora com feroz deleite

as carnes palpitantes dos grandes animaes, e somente em
falta absoluta de outra alimentacao e que se lanca sobre ca-

daveres corruptos.

Attribuem-lhe una voo rapido e mais elevado do que o

de todos OS outros volateis , e uma vista capaz de perceber

do mais alto ppnto a que pode chegar os menos volumosos

animaes terrestres, mesmo os repti's , sobre os quaes se

lanca como uma pedra caliindo verticalmente , e com tal

certeza que raras vezes a victima Ihe escapa.

Estes costumes podem ser attribuidos a todas as aguias ,

e em geral a todas as aves de rapina . E quasi impossivel ob-

servar os costumes e a indole dos animaes no estado de

liberdade, sobretudo quanto as aves. No estado de domes-

ticidado um observador attento pode estudal-os , ainda que

necessariamente estes costumes se alterem pelo decurso do

tempo.

Desde que cliegou esta ave tao notavel, comecei logo a

observar-lhe os instinctos e os habitos : agora passarei a dar

uma succinta conta do resultado destas observacoes.

Vieillot adoptou um genero a parte para as aguias da

America, que denominou Harpias, dando o nome de Har-

pyia maxima a que faz o objecto do prcsente artigo.
*

1 vieillot deu-lhe cstc nome para a distinguir da peqiiena aguia da Guyana,
descripta por Maudiiit, que muito se assemciha a grandc : t o Spizaitus variegalus
do. mesmo Vieillol, e o Falco guyanensh de Daiidui.



FALCO DESTRUCTOR. 43

Os caracteres deste novo genero nao pareceram ate Cu-

vier bastantemente assignalados para marcar os limites que

separam as harpias das outras aguias ; mas, se attendermos

ao que refere Virgilio a respeito dessas famosas deosas ou

demonios alados, que arrebatavara e sujavam tudo quanto

encontravam , o norae de harpia convem perfeitamente ao

Falco destructor. Excitado pela feme continua que o devora,

elle procura arrebatar todos os'animaes que se Ihe apresen-

tara, mata-os, e Ihes devora carne e ossos se sao volateis,

e mesmo faz aos pequenos quadrupedes ainda tenros. P6-

de-se dizer que elle aproveita quasi todas as partes de suas

victimas , e converte tudo em succos nutritivos ,
por quanto

a massa d'excrementos que lanca e insignificante em rela-

cao aos volumes devorados.

Esles excrementos sao alvissimos, tem a consistencia da

nata de cal , e quasi inteiramente compostos de urato d'am-

moniaco e de mui pouco urato de cal. Lemery diz que o ex-

cremento dos Falcos passa por um efficaz resolutive sendo

applicado sobre a parte enferma , e que bebido produz o

effeito de um forte sudorifico; que a suagordura e empre-

gada nas doencas de olhos ,
para resolver os tumores ,

para

amollecer e fortificar os nervos ; iinalmente que a sua earn©

e muito eslimada para a cura das molestias de cerebro. Es-

tas virtudes, verdadeiras ou falsas, gozani de inteiro credito

entre os selvagens e os civilisados do Alto Amazonas a res-

peito do Falco destructor, a cujas garras se attribuem muitas

virtudes medicinaes ou superstieiosas.

Os excrementos sao lancados com forca para longe , e

por tanto sujam tudo quanto encontrani. E este um outro

ponto de contacto com as fabulosas harpias; entretanto

a Harpia americana e extremamente aceiada. Para ex-

pellir OS seus excrementos sem sujar-se , ella toma as

maiores precaucoes : levanta as rectrices, e abaixa o feixe

de plunias alvissimas que tern debaixo da cauda ;
inclina-se

para a frcule , e esforca-se para lancnr o mais longe
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possivel a massa semifluida que constitue o residuo de su a

alimentacao.

Nao se liraita a islo o sea aceio. Quando acaba de comer

,

lava sempre o bico e os pes; e se a viclima esta suja, ou se

apresenta uma cor que denote um comeco de corrupcao,

antes de a devorar ella a lanca no seu bebedouro , donde

somente a tira depois de passado algum tempo. resultado

destas precaucoes e achar-se sempre lao limpa que nao e

possivel encontrar-se a mais leve raancha em nenhuma

parte de seu eorpo.

A grande quanlidade de alimentos, que o Falco destructor

p6de devorar em um dia
,
parecera uma exageracao aquelles

que nao tiverera tide occasiao de observar a sua extraordina-

ria voracidade. Si eu mesmo nao fosse testemunha quoti-

diana dessa monstruosa feme, nao poderia acredital-a,

ainda qne me fosse referida por pessoa que reputasse da

mais inteira veracidadc.

Para fazer-se idea desse appetite incri vel , que deve cau-

sar o seu tormento quando no estado de liberdade nao en-

eontrar victimas , basta dizer que no dia da sua chegada de-

vorou um peru , um leitao e uma gallinha , alem de quatro

libras de carne de vacca *

!

Deita-se-lhe todos os dias maior ou menor numero de ani-

maes, taes como periis, patos, gallinbas, leitoes, rates, etc.

Nunca rejeitou neniium, a nao estar corruplo; porem

em algumas occasioes nao devora o mesmo animal de uma
so vez ; come uma parte , e guarda aoutra para algum tempo

depois, como um gastronomo que quer saborear lentamente

um manjar delicioso.

Prefere sempre os animaes vivos , e esta preferencia se

1 Conformc Spallanzani, a capacidade do papo (ingluvies) das aguias 6 doze vezes

maior que a do ventriculo, e pode servir de reservatorio para a sua alimentacao

durante muilos dias. Esta conforma^ao explica a causa desse jejum apparente a que
se submettem quando nao llies dao de comer durante muito tempo , ou quando no
esiado de liberdade nuo llies 6 possivel apanhar nenkuin auimal, A natureza foi provi-

dentc cm tudo I
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manifesta por gritos
, por movimentos violenlos , e por um

augmento de ferocidade.

Sao notaveis as precaucoes que toma para nao ser offen-

dido por qualquer animal que quer matar. Este singular

instincto de conservacao se tornou sensivel em occasiao de

se Ihe lancar na gaiola um dessespassaros marinhos a que

vulgo chama Mergulhao [Sula brasiliensis, Spix). misero

passaro levantou o enorme bico , sua unica defesa , e pare-

ceu ameacal-o. Falco destructor, como se lemesse o mal

que Mergulhao Ihe podia fazer, hesitou um memento

;

mas bem depressa tomou lao acertadamente as suas medi-

das que
,
quando se atirou sobre elle , o bico da victima

ficou fechado entre duas de suas garras , como si estivesse

encerrado em um annel.

Duas cacadas feitas por sua propria industria dao plena

idea de sua destreza no estado de liberdade.

Uma pequena cadella , em um estado mui adiantado de

gravidez, ficou por esquecimento fechada nos saloes corres-

pondentes a porta d'entrada central. Procurando uma sa-

hida, como talvez a janella onde se aclia a gaiola que serve

de prisao ao Falco destructor Ihe parecesse o logar proprio

para isso, supp6e-se que introduziraa cabeca por entre dous

dos varoes da mesma gaiola , cuJQ intervallo e de pouco mais

de polegada e meia, Ouviu-se um grito .... quando se

acudiuja a infeliz cadella estava reduzida a pedacos, e o

Falco Ihe bebia o sangue e Ihe devorava as carnes com
acompanhamento de gritos espantosos e visiveis signaes

da mais cruel satisfacao.

Outra cacada, ainda mais notavel do que esta , teve logar

com um animal ao qual a natureza armoude talmaneira que

parecia tel-o posto a abrigo de qualquer ataque. Enviaram

ao Museu um Cuandu ou pequeno porco-espinho {Histrix

insidiosa, Lieth), mui manso, mas que , nao perdendo os

seus habitos silvestres , procurava logares obscures onde se

escondesse ; a noite sahia para o jardim, onde vagava alo
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ao romper do dia. Observou-se algumas vezes que elle sii-

bia pelos troncos das palmeiras que existem no mesrao jar-

dira. Uma destas palmeiras ' e armada de longos espinhos

desde a raiz ate a extremidade das folhas
;
porem o Cuandu,

tambera todo ericado d'espinhos, subia por ella com tanta

facilidade como por qualquer outra arvore. Uma manbaa

achou-se por unicos vestigios do misero Guandii os seus

espinbos espalhados pela gaiola, e um pouco de sangue !

Suppoe-se que , subindo pela palmeira , se dirigira para a

gaiola por um dos ramos , cujas folbas eatrando pelos va-

roes o Falco se diverte as vezes era catar com o bico.

Os animaes que elle tem raorto nao soffrera uma longa

agonia : sao de tal maneira aperlados e feridos pelas suas

possantes garras, que o espaco entre o ataque e a morte e

inapreciavel.

Falco destructor arranca a pelle aos animaes que a tem,

e aos volateis tira as pennas com tanta destreza e tao limpa-

mente como o faria o mais liabil cozinheiro , sem deixar-

Ihes nem se quer os rudimentos.

Se a victima esta suja, elle a lanca n'agua , e so Ihe pega

depois de a ter deixado algum tempo de molho ; outras ve-

zes, segurando-a com as garras de um dos pes , passeia

com ella pela gaiola como s^e quizesse amassal-a afim de tor-

nar a sua carne mais tenra. Todos estes actos sao acompa-

nbados de gritos e de violentos movimentos d'azas; nunca

porem comeca a devoral-a sem haver trepado em um dos

poleiros, o que sem duvida e devido ao incommode de andar

em um logar piano em consequencia da grande curvatura

de suas garras.

Lanca umas vezes gritos agudos e repetidos, capazes d'en-

surdecer ; outras vezes pia como um pinto. Os gritos estri-

dentes tem logar quando esta com fome , sobretudo ao ama-

nhecer, ou quando tem alguma victima nas garras; pia

1 A AcnocojnA scleuocarpa dc Marlius, conhccida aqui com o notne dc eo-

quciro de catarro, e de macaiba ou macaitOa jio nortc do Brazil,
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doceraenle e com pouca frequencia quando esta repleto,

ou no comeco da noite.

Encerrado em uma gaiola , e condemnado portanto a

lima inercia coniraria a sua nalureza e a seus instinctos , o

Falco destructor forceja para ter alguma actividade e dar

algura movimento a sua monotona existencia, ora saltando

dos poleiros para baixo, ora debaixo para cima de um a ou-

tro poleiro , ora finalmente revolvendo-se vlvamente sobre

as garras eabriudo efechando as azas.

Algumas vezes fica na mais perfeita quietacao , com a ca-

beca alta e os olhos fixos no espaco , como si se recordasse

de um passado de liberdade. Neslas occasioes toma um as-

pecto magestoso , e o seu semblante affecta melancolica

gravidade. Se porem alguma ave voa por defronte , a sua

physionomia se torna logo feroz, comeca a mover-se

vivamente, e lanca grandes gritos. Outras vezes, como

que revoltando-se contra a sua prisao , e com a con-

sciencia de sua forca
,

procura arrancar os varoes da

gaiola, dos quaes tern coasegtiido entortar alguns , ainda

que fortes.

A sua ferocidade natural nao tem sofTrido a mais pequena

modiflcacao , apezar de estar presa ha mais de quatro an-

nos, e de ver e ser tratada sempre pelos mesmos indivi-

duos. Nos dias d'exposicao publica fica quasi sempre furiosa,

e avanca para os espectadores ,
procurando feril-os ; o que

jci conseguiu uma vez, lancando as garras a cara de um AUe-

mao, que teve a imprudencia de chegar-se mui perto da

gaiola. Se nao fosse soccorrido a tempo, o mal seria mui

grave, pois que o Falco destructor havia-lhe fincado duas de

suas enormes unhas, uma no pescoco e outra por baixo do

olho esquerdo. Anleriormente um dos serventes, encarre-

gado da limpeza da gaiola, tendo-se descuidado, foi grave-

mente ferido em um bombro. Finalmente , muitos dos

visitantes do Museu aos domingos se tem certamente arre-

pendido de o excitar, empregando os seus chapeos de sol e
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bengalas ,
porque tem perdido os cabos e os castoes , que

elle arranca e lanca a grande distancia.

Como ultimo exemplo da ferocidade do Falco destructor

referirei um facto, que prova que elle nao poupa nera mes-

mo aos individuos de sua especie.

fallecido Lisboa Serra presenteou o Museu com um
outro Falco destructor, ainda mui novo.* Veio em um cai-

xao, onde se achava tao incommodado que mal podia levan-

tar a cabeca. Por falta de gaiola, e tambem para conhecer-se

como Falco grande receberia este novo hospede, o pe-

queno foi introduzido na gaiola do grande.

Apenas se avistaram, tomaram logo a attitude de combate,

e comecaram a dar violentos e repetidos gritos. grande

Falco, trepado no poleiro mais alto, d'azas aberlas, cabeca

baixa ,
poupa ericada e garras abertas ; o pequeno, cncosta-

do as grades , na mesma postura , mas de cabeca alta , como

se esperasse um imminenle ataque.

Deitou-se um frango pouco longe do pequeno, eeste,

estimulado pela feme e esquecendo-se do seu inimigo, se

lancou sobre elle ; o grande Falco , aproveitando-se deste

descuido, abateu-se sobre o pequeno, e depois de um
curto combate , voou para o poleiro , levando o frango nas

garras. O recem-cbegado deu gritos abafados, cambaleou,

deitou pela bocca umaespumasangiiinolenta, e cabin morto,

com sorpresa dos espectadores ,
pois que somente o julga-

vam ferido em uma aza, onde se notavam leves manchas de

sangue. Tirade da gaiola , viu-se entao que tinha o coracao

atravessado de parte a parte, como se tivesse sido traspassado

por um agudo panlial.

Pouco tenho a dizer acerca de certas circumstancias pby-

sicas do Falco destructor. Nao me tem sido possivel descobrir

a sexo do exemplar vivo do Museu, nem pela voz, pelo

1 Este pequeno Falco fez conhecer que os individuos de sua especie, quando mui
novos, sao todos brancos, ao contraiio dos aduKos, que tem o manto todo negio,

cxceplo nas cxtremidades das grandes pcunas, omlc Icm duas, Ires ou quat'O tarjas

brancas. As larjas suo amarelladas.
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porte, nem pela belleza relativa da plumagom; porquanlo

o exame directo sobre as partes que distinguem os sexos

e irapossivel fazel-o em uma ave viva, e coberla de abun-

(lanles plumas justamenle no logar onde este exame podia

scr feikj.

A muda [mutatio] tern logar durante todo o anno, porem

principahnentenos mezesque correspondem a primavera do

hemispberio Sul. As pennas cabem uma a uma; mas tenbo

nolado que o Falco destructor larga somente as pennas cau-

daes, e algumas das finissimas e alvas plumas do ventre e

peito; nunca vi caliir nenbuma das remiges, nem tao pouco

as que Ibe formara a crista. As rectrices sao notaveis pela

sua belleza e tamanbo;. tem-se apanbado algumas de mais

de dous palmos,

Nao terminarei sem cbamar a attencao para um melhora-

mento, que muito influiru para derramar o gosto da zoolo-

gia, e certamente o mais proveitoso para se fazerem series

esludos sobre a parte lalvez a mais interessante desle ramo

de sciencias naturaes, a que trata dos costumes e indole dos

animaes. Este melboramento consiste na creacao de par-

ques de*inimaes vivos, ou jardins zoologicos.

Todas as nacoes cultas fazem grandes despezas para a ma-

nutencao destes parques, nao somente por esse luxo de civi-

lisacao a que todas devem aspirar, como pela sua utilidade

real. A agricultnra e outras artes tern ganho muito e ainda

tem muito a colber com estes estabelecimentos, que de

mais fornecem os melhores e os mais valiosos meios de

instruccao nos ramos da zoologia e da anatomia corapa-

rada. E somente nestes estabelecimentos que o naturalista

pode estudar os instinctos, e adquirir uma idea exacta da

natureza moral dos animaes. Considerados unicamenle de-

baixo deste ponto de vista, taes estabelecimentos offerecem

uma utilidade incontestavel ; mas esta utilidade nao se li-

mita ao estudioso, porera influe sobre o vulgo, cuja atten-

cao e vivamente attrabida pelo especlaculo curioso e inte-
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ressante que presencia nesses theatres resiimidos dn

Natureza.

Jardira botanico offerece todas as commodidades e con-

veniencias para o estabelecimento desses parques. Creio

que nao seria grande a despeza a fazer para construir ali

parques de macacos e passaros do Brazil.

F. BURLAMAQUE.
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BOTANIC!

lEGlMlNOSit

GEN. — MYROSPERMUM (JACQ.)

SP." ERYTHROXYLLM (NOBIS.)

NOME TKIVIAL : OLEO VERMELHO.

Arvore das mais corpulentas -.

tronco admiravelmente direito e

torneado , como sao os de quasi

todas as arvores resinosas d'aqui,

a saber: Cofahihas , Jetahjs

,

Cahorehihas , e outras : casca

grossa ,
parda , resinosa ,

aspera,

mas nao fendida ; madeira densa,

pesada, na c6r avermelhada , de

suavi&simo cheiro; ramos ,
em

quanto novos, verdes, lisos

,

sub-pubesceutes ; com a idade

por6m se tornam pardos, glabros

e asperos.

Folbas alternas, imparipiu-

nadas : peciolo commum de tres

polegadas mais oumenos, con-

vexo no dorse e face , nos lados

ligeiramente mnrginado , apenas

pubescente ;
peciolos parciaes de

duas a tres linhas ,
sub-canah-

culados : follolos em numero va-

rio de 5 a 11 , alternos ; os infe-

riores menores , o terminal sjme-

trico, OS outros algunia cousa

inequilatcraes ; de forma urn tanto

Arbor procerrima : trunco tarn

mire recto, rotundatoque , ut

confectum ad tornum dicereg

(ita vulgo sunt in aliis resiniferig

arboribus, scilicet: Copaiferis

^

Eymenceis , Myrocurpis ,_
et C8e_

teris) : cortice crasso , cinereo
^

resinoso, aspero , non rimosoj

Hgno denso, ponderoso , colorig

rubelli ,
gratissimi odoris ; ramig^

dum novellis, viridibus ,
pube _

rulis , Isevibus ; demum ciuereis
^

glabratis et asperatis.

Folia alterna, imparipinnata

:

petiolo communi circiter bipolli-

cari , utrinque convexo , ad late-

ra pauxillum marginato ,
subtili-

ter fusco-pubenti ;
petiolis parti-

alibus2-3 linefiribus, vix canali-

culatis: foliolis 5 ad 11_, alternis,

infimisminoribus, terminali sym-

metro , cseteris parum infpquda-

teris ;
figura non firmissimis, sed

plerumque ovato-oblongis ;
gran-

dioribus duos poUices longisj
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inconstante , mas geralinente

oval-oblonga ; de comprimento

OS maiores at6 duas polegadas
;

na base agudos , suL-agudos , e

mesmo arredoudados , na poiita

acuminados , na orla finamente

crenulados
,
por causa talvez das

glandulas que ahi se acham ; de

consistencia membrano-corlaceos,

contendo grande numero de glan-

dulas translucidas lineares , ou

arredondadas; penninerveos, ner-

vura media resaltada no dorso

;

as lateraes , assini como o reti-

cule das veias , tao sabidas no

dorso como na face
;

por cima

glabros , lustrosos , fortemente

verdes, embaixo d'um verde mais

claro , e conservaudo alguns pel-

los quasi imperceptiveis , loiros
,

dos que cobrem mui bastamente

OS gommos tanto foliaceos , como
floraes.

Estipulas nullas.

Perde esta arvore as suas fo-

Ibas nos mezes de inverno , ves-

te-se de novo , e vem florescer

em Setembro , dando os fructos

maduros em Janeiro.

Flores brancas , de pouca ap-
parencia , de suave aroma , e

dispostas em racimos simples , e

axillares.

Pedunculo direito , maior que

a folha correspondente, umpouco
anguloso , verde-glauco , con-

servaudo apenas alguns tenuissi-

mos pellos dos que cobrem os

gommos. Pedicellos de3a41i-
nbas , roliQos , nascendo da axilla

d'uma mui pequena e aguda
bractea , recurvados , um pouco
mais grosses para a ponta ou
base do calis, com a qual sao

continues.

Calis quasi afuuilado , um

basi acutis , sub-acutis , aut ro-
tundatis, apice acuminatis, mar-
gine , forte glandularum pme-
sentia , minutissime crenulatis

;

membranoso-coriaceis
, glandulis

pellucidis numerosis , linearibus
,

sivepunctiformibus, uotatis; pen-

uinerveis , nervo medio dorso

proeminenti , lateralibus
, proin-

de ac reticulo venarmn, ab utro—

que latere prominulis ; supra

glabris, lucidis, valde virentibus,

dorso minus coloratis
,

pilis fer-

rugineis , vix visiltilibus , resi-

duis eorum
,

quibus gemma?
,

seu foliacefP , seu florales dense

teguntur , raro inspersis,

Stipula3 nulke.

Hibernis mensibus folia deper-

dit, novam viriditafem assecuta,

Septembri infloret , et fructus

matures Januario prefert.

Flores albi , non insignes

,

saaviter odori, in racemes spica?-

formes axillares dispesiti.

Pedunculus rectus , folio lon-

gior
,

parce angulatus
,
glauce-

viridis, aliquot minutissimos piles,

e gemma restantes , conservans.

Pedicelli 3-4 lineares , teretes

,

basi bracteela minutissima acu-

ta suffulti , recurvi , ad apicem

sensmi incrassati, et cum calyce

continui.

Calvx fere infundibiliformis

,
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pouco curvo , carnudo
,
por fora

verde-glauco ,
glabro : limbo de

5 dentes rasos , desiguaes , os

dous posticos mais largos ; tubo

forrado uo fundo por um disco

perigjneo , cupuliforme. Nao
acompanha o fructo ate a sua

maturaoao.

Corolla sub-papiliouacea , de

5 petalas brancas , membrano-
sas , de dous comprimentos do

calls , todas divergentes e re-

flexas ua flur aberta : a superior

ou postica um pouco maior que

as outras , longamente ungui-

culada , de limbo largo e ob-

cordiforme ,
que no botao se

dobra sobre as outras quatro

petalas ; estas apparentemeute

iguaes entre si sao todas linea-

res , lanceoladas, pontagudas, e

estreitas para abase.

Estames 10 , livres , 5 um
pouco maiores e do comprimento

das petalas , fixados junto com a

corolla em torno da margem do

disco : fllamentos capillares , su-

bulados , glabros , brancos ; an-
theras biloculares, amarellas, in-

trorsas, sub-basifixas, no apice

acuminadas, emarginadas na ba-

se , lojas adpostas, longitudinal-

niente regoadas, mas abrindo-se

so no apice : pollen mui subtil

.

Pistillo erecto, fixado no fundo

do calls, um pouco menor que os

estames, glabro : ovario longa-

mente estipitado , comprimido

,

sub-falcado, contendo dous ovulos

anatropos; estilete continuo, cur-

to, ligeiramente encurvado ; es-

tigma invisivel. Depois dafecun-
dacao o pistillo allongando-se se

curva em dous sentidos tomando
a f(5rma d'um ,-v»

Bagem indehiscente , monos-

parum recurvus , carnosus , ex—

tus glauco-viridis, glaber : intus

ad imum disco perigjneo cupuli-

formi instructus ; ad oram atte—

nuatus , obsolete 5 dentatus
,

dentibus duobus posticis amplio-

ribus. Usque ad maturationem

fructus non persistit.

Corolla sub-papilionacea
, pe-

talis 5 albis , membranaceis, du-

plo calicis lougioribus, diver-

gentibus , et reflexis in flora

expanse : superiore seu postico

aliquantulum majori , longe un-
guiculato, lamina lata obcordata,

in restivatione alia petala obte-

gente ; creteris quatuor inter se

a^qualibus , linearibus, basi at-

tenuatis ad apicem lanceolatis
,

acutis.

Stamina 10, libera , 5 parum
altiora

,
petala sequantia, et cum

eis circa marginem disci inserta :

filamentis capillaribus, subulatis,

glabris , albis ; antkeris bilocu-

laribus , luteis , iutrorsis
,
prope

basifixis, basi emarginatis, apice

acuminatis; loculis appositis

,

longitudinaliter sulcatis, sed apice

solum modum dehiscentibus, te-

nuissirao polline refertis.

Pistillum e fundo caljcis recte

assurgens, staminubus brevius

,

glabrum : ovario longe stipitato,

compresso , sub-falcato , ovula

duo anatropa continenti : stjlo

continuo, brevi, aliquantulum in-

curve : stigmate inconspicuo.

Post foecundationem, pistillum

dum increscit, bicurvum seu in

formam ro evadit.

Legumeii indehisceus, monos-
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perme, de tigura quasi oval, um permum, figura fei'c ovali, ino-

pouco torta, de lados mui con- dice incurvum , uti-iiique vaklc

vexos e superficie riigosa ; no convexum , retieulato-rugosuni

,

apiee obtusa, e inferiormeute apice obtusum, inferne. in stipitem

alongada em um estipe de 2 po- bipolHcarem , compressum, ad

leo'adas pouco mais on menos. basin tenuiorem-, elongatum :

De cada lado, dorsal c ventral, singuio latere , nempe dorsali et

do estipe procede uma aza, que ventrali, stipitis, uuiversa exten-

corre por todaa suaextensaoter- sione ala producitur , membra-
minaudo na base arredondadas

,
nacea, plana, margine integra

;

e indo morrer nocorpo do fructo, dorsalis fonge angustior, ac pauIo

sendoa dorsal mais curta e muito brevior. Semen resina fluida cir-

maisestreita; ambasplanas, lisas, cumdatum, proxime reniforme ,

e inteiras na margem. Semente crassum, funiculo brevissimosus-

presa por um mui curto podos- pensum : tegumento tenui, em-
perma, quasi reniforme, grossa, brvoni satis adkerente, et in ejus

banliada em roda por uma pouca sinuamina etiam penetranti ; nilo

de resina fluida : cpisperma mem- et chalaza parum couspicuis. Era-

branoso , delgado, bastante pe- brvo albumine destitutus, incur-

gado ao embrvao, e mettendo-se vatus ; cotvledonibus carnosis .

mesmo por entre as pregas das profunde et irregulariter plicatis
;

cotvledones; liilo e chalaza pouco radicula brevi, externa, mflexa ;

apparentes . embrvao sem endos- geramula ^^x apparent!,

perma , curvo ; cotvledones es-

pessas, caruosas, encolhidas, for-

mando pregas mais ou menos
profundas e irregulares; radicida

curta , descoberta, e encostada

&s cotjledones
;
gemm.ula mui

pequ^na.

Esta arvore e propria dasmatas

virgens, e nao 6 muitocommum;
ao menos assim acontece nas da

serra de Gerecind, onde por ora

Offenditur sjlvis

sed infrequens est

,

priniffivis ;

saltem in

monte, qui vulgo dicitur Gere-
ci/io , ubi duas tantummodo vel

s6 duas ou tres tenho encon- tres potui hactenus videre. Li-

trado. Sua madeira nao 6 de gnum ejus diu expcsitum non

grande duraoao, se estiver exposta perdurat ; sed operibus variis spe-

ao ar : mas e estimada, e procu- cialiteradaptatum, et requisitum.

rada para empregos especiaes. A De resina , si alicui usui adlii-

resina nao me consta que seja betur, non constat,

aproveitada

.

Tenho por certo que esta especie e bem distincta dasquatro ateaqui

descriptas nos tratados de Botanica. nome especifico Exythroxylum
[jpdo reriiieUio) 6 um equivalente do uomc vulgar Oleo rermeU/o.

Rio de Janeiro 5 dc Junho do 1851.

Francisco Freire Allewao.
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Explicacao da estampa.

Fig. 1 . Raino do tamanho na-

tural.

(a) PorQao da folha

muito augmentada,
para mostrar a dis-

posigao das nervu-
ras e glandulas.

» 2. FlAr, pouco aug.

» 3. Fl6r cortada longitudi-

nalmente para que

se veja o disco, a in-

sergao e relagoes dos

orgaos floraes.

Fig.

»

Expacatio icoms.

1. Ramus magnitudinis

naturalis.

(a) Portio folii valde

aucta , ut nervi et

glandulae videantur.

2. Flos, parum auctus.

3. Flos longitudinaliter

sectus , ut discum

,

insertio, et rationem

partium patefaciat.

»



EIPHORBIACEA.

HYERONIMA ALCHORNIOIDES (*)

VULGO: URICURANA.

ludividuo masculfno.

Tronco, folhas , &cc. em tudo

semelhantes aos do individuo fe-

niinino.

Flores pequeninas , dispostas

em cachos paniculados, axil-

lares, menores que a follia, arti-

culados, despegaudo-se inteiros

da arvore depois da florescencia.

Pedunculo dividido uma so vez,

em ramos alteruos ; dos quaes os

superiores sao sempre menores,

mimidos de bracteas, que, sendo

lineares e fugazes mis primeiras

divisoes , vac diminuindo para

cima . e acabam triangulares e

mais duradouras. Pedicellos cur-

tissimos , nascidos da axilla de

umabracteaaguda, muipequena.
Todas estas partes sHo cobertas

de pellos escamiformes, estrella-

dos, sd visiveis com o soccorro de
uma lente, de cor parda aloirada

um tanto lustrosa

.

Calis herbaceo, subcampanu-
lado, com quatro sulcos mui apa-

gados, coberto por fora da mesma
sorte de pellos que o pedunculo

;

limbo apenasquadridenteado.

Stirps mascula.

Truncus, folia, et csetera, ut

in stirpe foemiua.

Flores miuuti, in racemes pa-

niculatos, axilla foliorum articu-

latos, folio breviores
,

post au-

thesiuintegroscadeHtes,dispositi.

Pedanculus semel divisus, an-

gulosus: divisurtealternae, sursum

decrescentes. bracteis eadem ra-

tione minnentibus, infimis linea-

ribus, fugaribus, ultimis trian-

gularibus, diutius persistentibiis.

sufiulta^. Pedicelli brevissimi

,

bracteolis acutis muniti. Cuncta

pilis squamosis stellatis, subru-

tilis , ope lentis tantummodo pers-

picuis , fusco-luridis inspersa.

Caljx herbaceus, subcampanu-
latus , obsolete quadrisulcatus ,

extus eodem trichismo pedunculi

obductus; limbo vix quadriden-

tato.

(*) O gcnero Ifycrotiima foi cstabelecido cm 18i8 ; mas conio na Eiiropa poiico

se prociiram as publicacoes do nosso paiz, e mcsmo algiimas pessoas a qucm os
autorcs as remeltem nao mosiram cmpenlio cm tlar dcstas ao menos uma noticia

(com honrosa cxcepcao de M. deSaint-Uilaiic), aconlcccu que o Dr. L. H. Tiilasne

nos Annacs das Sciencias nalurars, vol. I de ISM p. 2ZiO ct seq., publicou oito

espcciesdo mcsmo gencro, que cstc denominou Slila;;iiiella, ficando porcm cste

nome prcjudicado por causa da prioridade do outio do nosso distinclo Dr. Freirc
Allcmao.

Na Serra da Estrella cncontram-se juntas cm abundancia arvorcs dos dous sexos.

Capanema.



I—

I



I



TJIlUCURAiNA. 57

Corolla fait a.

Eutre cabs e os estames se

observa uma especie de cupula

membvauosa , mais curta que o

calis, ofl'ereceiido tambem na mar-
gem quatro denies mui rasos , e

alguns pellos. Este orgao, que

igualmente existe nas flores fe-

mininas
,
por^m mais pequeuo , e

onde ea o designei com o nome
de disco, me parece agora, vista

a sua posicao por fdra dos esta-

mes, representar antes o verti-

cillo corollino : no emtanto eu sei

quanto o disco varia em forma e

posigao relativa nas Euphorbia-

ceas.

Estames 4 hjpogjneos, livres,

muito mais compridos que o ca-

lis, alternos com as divisoes deste,

e oppostos as da cupula: filamen-

tos glabros, da mesma grossura

em todo o comprimento , achata-

dos , e bisulcados ; anthera em
fcirma de ferradura, medifixas,

introrsas, e pendentes no botilo,

na flur aberta volfadas para cima

;

lojas situadas nos extremos de
um connectivo distractil e curvo,

oppostas entre si, e abrindo-se

no apice por uma mui pequeua
enda.

No centro da flur se levanta

um corpo espesso cjlindrico, mais

grosso para a ponta , onde 6 ob-

tuso , deprimido , e sem pellos,

sendo pelos lados coberto de uma
felpa fina: 6 alguraa cousa 7nais

alto que o calis. Eu o considero

corao um pistillo abortado.

Esta arvore, como o individuo

feminino, nasce nas matas vir-

gens , e dk boa madeira dc cons-

truc^ao : estava com flOr cm Ou-
tubro.

Corolla nulla.

Inter caljcem et stamma inest

cupula meaibranacea , margine

obsoletissime quadridentata, ci-

liata, caljce brevior. Vere discus

an corolla abortiva? In flore foe-

mineo , ubi brevissima , discum

appellavi ; nunc
,
quia locum co-

roll-.e occupare videtur, httsito.

Interea non me fugit quantum
discus sive nectaria in Euphor-
biaceis pro forma situve varient.

Stamina 4 lijpogyna , omniuo

libera, calico multo longiora, di-

visionibus cidicis alterna, cupuhe

opposita : filanienta glabra, com-
pressa, leviter bisulcata, sequa-

liter crassa; antberte biloculares,

medifixfe , ferrese soletB figuram

exbibentes, in pnufloratione in-

trorsse , appensae ,
post antbesin

resupintc , erectjp ; loculis dis-

cretis , in extremitatibus connec—

tivi curvi sitis, inter se oppositis,

figura brevissima apice apertis.

In centro floris corpus cjliu-

draceum , clavatum apice obtu—

sum , depressum , calvum , late-

ribus tenuiter pilosum, calj'cem

parum superans, erigitur. Rudi-
mentum pistilli videtur.

Habitat sjlvis primordiis

;

octobri florebat ; in constructio—

nibus, utfoemina, utilis.
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KEFLEXAO.

Em Abril de 1848 publiquei a historia e o desenho do individuo

feminino desta especie , que con&iderei como representaudo o tjpo

de um genero novo. Entao havendo unicamente estudado a fl6r fe-

ininina e o fructo, me pareceu qae, quanto a structura destas partes,

tinha este novo genero afiinidades com o Cyclostemon dos AA. 0.

exame da fl6r mascuHna veio confirmar minta primeira opiniao,

quanto h novidade do genero, ajuntando novos e importantes ca-

racteres para a sua diapiosis e circumscripoao, Onumero por^m dos

estames e seu modo de insergao, a fdrma singular das antheras, &c
afastam do Cyclostemon, e o approximam ao Dryfetes ua tribu das

Buxeas.
A diversidade no tempo da florescencia dos dous individuos macho

e femea 6 devida seguramente h differen^a das localidades onde os

encontrei : a flor femiuina foi colhida na serra de Gerecino, e a mas-

culina nos matas da fazenda dos Afionsos.

Eio de Janeiro 18 de Novembro de 1850.

Fkanciscx) Freike Allemao.

ta-

2.

3.

Explica^ao da estampa.

Fig. 1. Racimo floral, no

manho natural.

(a) bractea superior.

(b) bractea inferior, t. n.

(c) a mesma aug.

Flor, t. n.

A mesma aug.

(a) bractea.

4. Fl6r partida pelo meio

verticalmente.

(a) pelloestrellado, aug.

fb) calls.

(c) cupula ou disco.

(d) corpo central, ou ru-

dimento do pistillo.

Antheras no botao.

(a) vista por dentro.

(b) vista por fora.

Antheras na fl6r aberta.

(a] vista por fora.

(b) vista por dentro.

o.

6.

Fig. magnitudinis

Explicatio iconis.

Racemus
naturalis

(a) bractea vdtima.

(b) » infima,m.u.

(c) eadem aucta.

Flos , magn. nat.

, Idem auct.

4 Idem verticaliter sectus.

(a) pilus stellatus.

(b1 calls.

(c) cupula seu discus.

(d) rudimentum pistilli.

5. Antherteinprtefloratione.

(a) intus visa.

(b) foris visa.

(3. Antherfe post anthesin.

(a) foris visa.

(b) intus visa.

t iUHIl ii i
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A (lONFEDERAGAO DOS TAMOYOS

PELO SE. DR. DOMINGOS JOSE GONCALVES DE MAGALHAES.

Depois do que lanlos e tao bons engeuhos tern escriplo

sobre a inconveniencia das epopeas nos seculos em que

as luzcs pareceni baver enfraquecido o vigor das crencas , e

com elle a exaltacao dos senlimentos, e a variedade e a

forca dos caracteres , sera permittido ao homem inspirado

,

a que o mundo costuma cbamar poeta , lancar ao regaco da

sociedade contemporauea um graiide brado d'amor nacional

sob a forma visivel d'uraa epopea ? Estara ainda o povo do

Brazil na sua simplicidade primitiva , e sera ainda tao

infimte que se enfeitice com o maravilboso de uma nav-

racao beroica , sem pedir nenbuma expHcaciio a sciencia

,

sem discutir merito de similbante trabalbo pela crilica?

E resolvidas essas duas importantes questoes, qual sera a

forma por que a arle se deve bojo manifeslar no Brazil?

II

Quaiqiicr ([ue seja o eslado do cultura em que se acbem

as sociedades bumanas , ao alvorecer iiebuloso da intelli-

ji'encio , ou ao raiar esplcndido da civilisacao , o mais natural

e o mais afagado senlimonlo que ncllas se manifesla e
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sempre o da iiarmonia pela vnz c pelo aioviinenlo da arte;

de sorle que a liisloria da industiia e da riqueza de cada

povo nao e para nos senao a propria liistoria do seu progresso

artistico, que se resume em duas palavras : — a realisacao do

ideal no espirito e na materia. ideal, que e a consleliacao

da cruz para o atrevido navegador da terra! ideal, que

e o raio ardente que se desprende de Deus e se refracla

no coracao do poela , em quanto viaja pelo ingrato oceano

da vida

!

Seja qual for o seculo em que cada individuo nasca, sejam

quaes forem as tradicoes nacionaes que o eerquem — su-

persticiosas ou esclarecidas— e sempre certo que o senti-

mento da musica pela palavra e o amor do bello pelas

formas se Ihe revelam espontaneos n'alraa, como um fulgor

celeste. Desgracado d'aquelle homem que nao sente em

si esse lume, porque o afoga descuidoso nas ignobeis cruslas

da materia !

Assim, nasidades fabulosas dos povos apparecem as llladas

e as Odysseas ,
que elles descantam embevecidos em todas

as cidades; nas civilisacoes semi-barbaras ostentam-se as

Eneidas e as Pbarsalias , com todo o liixo depurado que a

Grecia soube inspirar aos seus conquistadores, e que nos

todos admiramos; nas civilisacoes christaas o gosto se trans-

forma casto com as novas ideas, e a Musa do Christianismo

offerece-nos os Lusiadas e a Jerusalem Libertada , ante

quem se ajoelham as nacoes.

Mas o que e certo e que em todas as idades se levanta

o genio como a mais alta potencia da abstraccao e do en-

thusiasmo, inexgolavel como Deus quo o da, follieando a

bisloria, esludando as paixoes humanas, assistindo ao

espectaculo da natureza inteira , e contemplando o podet*

infmilo do Creador. A forma porem, o modo particular de

ver, e a vantagem immediate quo os costumes podem tirar

do canto que poe em scena uraa accao illustrc e a propoe

a venerarao d'umpovo, isso c que differe , e deve diQ'erir
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tanlo qtianto forem dlversas as phases civis, os climas e as

instituicoes politicas desse povo^ mas somente nisso.

A epopea e pois, qiiando as crencas popalares estao clieias

de vida, uma lenda feiticeira das familias
;
qiiaiido as Ira-

dicoes vao descorando com a fe, iim symbolo delicioso do

passado; e quando a razao se abraca grave com a industria,

e um mognifico monumento da arte; de sorte que a qucstao

de opportunitlado para a epopea e antes uma questao de

aspecto para o povo que a recila , do que uma questao de

tempo para a bumanidade que a acceita.

Ill

Brazil, descoberto ha pouco mais de tres seculos

,

acha-se na sua phase ascendente de civilisacao, e caminha

n'uma senda de prosperidade admiravel. ardor de seus

filhcs em todas as provincias para a cultiira das artes e lettras

humanas, e a reputacao que alguns delles gozam na Europa

e na America, quer como homens d'Eslado, quer como

sabios distinctos, assentam lioje o Brazil em um dos mais

honrosos logares no quadro das nacoes polidas.

E todavia, em nossa opiniao, niiio esla so na cultura das

lettras e na distinccao d'algnns homens de talento o que

em bom dii'eito se pode cliam&r a polidez d'um povo :

cabe unicamente este nomeaquelleque, a par do movimento

da industria— tornado este termo na accepcao mais ampla

— respeila e conserva a base das suas instituicoes politicas

como um penhor de seguranca e de repouso, e como o

mais solido liador do sen engrandecimento, sem que o

seduzam as theorias deploraveis que hao reduzido a penuria

outros povos da terra em nossos dias. Ora, o Brazil vive com

efTeito a sombra destas instituicoes , adora-as , abraca-se

com ellas, e revolve-se no principio de ordera e de liberdade

rcgrada; c novo como e, nao c ja infante: e uma colmea

de homens robustos , e uma gcracao virente que se arroja
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desassombracia a praca das ideas, que as pesa
, que as

combina, que as Iritura, que as harmonisa, e quefelizmenle

se acha liberta das sooibras limbicas da priineii'a idade.

E e porque o Brazil esta cheio de vida intellectual, porque

ere nos seus destitios futures, e sente no coracao o gerraen

da poesia que os seus bosques e rios Ihc ins pi ram, que a

critica se pode hoje apoderar em socogo da Confederagdo

dos Tamoijos , como do ideal da sua bisloria primitiva, o

cousideral-a imparcial c desapaixonada, quor sob o dominio

da sciencia, quer da arte.

IV

Sr. Domingos Jose Goncalves de Magalhaes acaba de

publicar com eiTeito no Rio de Janeiro em magnificos ca-

racteres o sea bello poema A Confcderacdo dos Tamoyos,

dedicado a Sua Magestade o Imperador. E urn monumento

iiacional que lem sido raeditado e analysado , segundo nos

consla, por mui distinclos pensadores; mas nera por isso

Hie fara mal que o irmao d'arte que elle ba muito conbece,

e que com elle arou n'outro tempo o campo das scieneias

no sen palrio Uio , venlia boje augmentar o numero dos

que estudaram, e o fizeram melbor coiibecer.

A accao do poema comeca pov um brado de guerra dos

Tamoyos contra a eolonia de Sao Vicente , e acaba pela

fundacao da cidade do Rio de Janeiro, e a posse dePmitiva

de todo o Nictberoy pelos Portuguezes nossos antepassados,

que com ella nos ganbaram a do Brazil inteiro.

heroe e o cbefe mais destemido dessa tribu illustre—
Aimbire — , a cuja personagem se da toda a unidade e

loda a gravidade que similliante accao requer.

poeta abrc o seu priraeiro canto invocando o Sol e os

Genios dos descrtos do Brazil
, para quo o bafejem e o ins-
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pireni. D'alii comeca a descrever o que sao as nossas plagas,

eda-nos este maravilhoso desenho dos sens limites ao Norte

e ao Sul— o Amazonas e o Parana:

Balisa natural ao Norte avulta

O das aguas gigante caudaloso.

Que pela terra alarga-se vastissimo ;

Do Oceano rival, ou rei dos rios,

Si e que o nome de rei o nao abate ;

Pois maisque o rei supera em pompa c brillio

No solio a nuiitidao em lorno curva
,

Supera o Amazonas na grandeza

A quantos rios ha grandesno muiulo !

O Kiang, o Nilo, o Volga, o Mississipo,

Inda que as aguas suas reunissem ,

Com eile compelir nao poderiam.

Ao lado seu direilo; e ao esqucrdu lado

Mil feudatarios rios vem pagar-llie

Tributo perennal de suas aguas.

Resupino gigante se afigura
,

Qual outro Briareo, mas verdadeiro ,

Que estende os bragos p'ra abarcar a terra

!

Pujante assim no Atlantico s'entranhn

,

Ante si repellindo o argenleo salso
,

Como si elle na terra nao coubera

,

Ou como d'inundal-a receioso

Si mais longo e mais lento a discorresse !

O Amazonas co'o Oceano furioso

Luta renbida Irava interminavel

Para roubar-lheo leilo; e ronca eespuma,

Qual no lago, enlagada a cauda a urn tronco,

Feroz sucuriuba horrida ronca

Quando sente mover-se a flor das aguas

Lontra ligeira, ou anla descuidada
,

E inchando as fauces, a cabcQa eleva ,

Os queixos escancara, a lingua solta,

Para de uma s6 vez tragar o amphibio.

Tal no pleito co'o Oceano o Amazonas

Para sorv61-o a larga foz medonha

Legoas abrc setenta ! A ingente lingua
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Esiendedetresvezestrinlamilhas,

Con>o uma longa espada, que se embebe

Ao iravez do Allanlico irocundo ,

One semeiido recua no arremesso

,

• .

i em monies alquebrado o dorso enruga.

Armas que joga ao mar s5o grosses ircncos

Arrancados na furio, sao peda^os
_

D'esbroadas monlanUas qu' elle mina

:

Sens grilos sao irovoeslaoborrorosos,

Que alii parece submorgir-se o mundo

Quandoseincbasencorpodesmed.do:

Equorea,espessanuvemselevanla,

Comonmachuvaconlraoceoergu.da,

Refleclindo do sol os sole raios.

Tal conquislador, que co'os despojos

Dosreisdeslhronisadosseopulenla,

Ou co'os
tribiilosdosvencldospovos,

Emperirmenocarrodocombale,

Envolio n'uma nuvem depoeira,

Na frente vai levando debandada

Ingcnlealluviaodoimigashostes

Eanie as poriasde bronze do casiello

Nova vicloria allerca porfiosa.

Da opposla parte, naotaomagesloso,

Mas grande em si, Parana sealonga

Da serra Maniiqucira, e cava, e atnnda

Largo sulconasleiras que devassa;

Como escorregadica, argentea eslrada ,

ObrasempardasmaosdaNalureza,

Emproldoslilhosseuscircumvmnhos,

No irajecto veloz se assenboreia

I)e pingues numerosos affluenles ,

T6 no Praia
perder-se,oudar-lhcor.gem.

' .-. rm^a e as nossas altissimas

ANalurezaaudo.eeKcedeaohomem,

Quehadebem cede emparelhar com ella.

A libcraade dos pobres Indies, foragida, e assemelhada ao
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.... guara , que perde as alvas penna?

,

E novas porem negras so Ihe crescem

;

Do tao Undo que era se iransforma

Em passaro funereo; e fugilivo

Geme, como carpindo a perda sua ,

E nem ousa mostrar-se envergonhado.

Ale que o luctoeni purpura se mude

Co'as pUimas novas, que Ihe crescem rubras>

Iniagens locaes, deurna graca e deuma originalidade ini-

milaveis.

audaz Ainibire poe em pralica quanto Ihe suggere o

amor da terra natal para reunir todas as tribiis dos Taraoyos

conlra os Portuguezes, e urn desses meios e o braco e a

experienoia do velho Pindobucu. Vai procural-o a Gavia,

onde elle habita, mas acha-o dando repouso a um filho a

quem amava. Depois de lomar uma pedra e pousal-a sobre

a sepiillura do morlo , rompe Aimbire nesta saudacao

fid mi ravel: «

Em paz dcscanga

,

(Diz) oh guerreiro, cujo nome ignore ;

Mas esTamoyo, e amigos meus le choram.

Aqui leus ossos jazerao p'ra sempre

Sobre esie moute, que me viu pequeno,

Apos nieu pai, andar sahis cagando

,

TSo lindos qu'eu co'as pennas m'enfeilava.

F^d diviso a Tijuca lao saudosa
,

Cujas aguas bebi; ncllas banhei-me.

Alii n'aquelle morro, onde se eleva

Corcovado pincaro venloso,

Doce e manso deslisa-se o Carioca,

A cujas margens luinlia niai cantava

Tao mestos cantos, qu'eu cliorando ouvia,

E ainda choro co'a lembranca delles.

Quantas vezes n'aquella escura varzea
,

Ondo Cat<5le saltilante corre,

Ouvindo o sabia e o gaturamo,
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Dornii, sonliei, aromas respiranrlo

Co' aquelles ares puros que dao vida t

Aqui abaixo o Comorim se alarga ,

Onde en pescava tantas vezes, lantas.

Terras era qu'eu nasci, como sois bellas t

Como es fornioso, oh ceo de Guaiiabara !

Mais azul do que as pennasd'araruna!

E a v6s eu vollo, e vos saudo em frente

De uma recente, pranieada campa
,

De quern, nao sei ; talvez de algiini amigo !

Quern nao percebe nestas saudosas lembrancas o propiio

coracao do poeta em terra eslranha , recorJando-se da

patria, que parece ter dianle de si?

No entanto Pindobucii leconhece Aimbire , dlz-Ihequem

e o raorto, ambos o pranteam, e o irmao, e a irruaa, e os

Indios todos. Mas Aimbire nao quer receber o agazalho que

cacique Ibe offerece sem que priineiro se ihe conte de

que modo morrera o seu Comorim.

cacique narra-lbe essa morte gloriosa ao defender n'um

assalto a iipaaa roubada , e como ja preso e ferido alirara

denodado com dous Eniboabas por terra , e agarrando-os

pelos cabellos, dera com a cabeca de urn contra a do outro
,

Que batendo quebraram-se eslalando

,

Como e.=talam batendo as sapucaias !

Formosissima onomatopeia, talvez a de melhor effeito de

todo poema.

Aimbire, respirando vingnnca feroz , incita a tribu de

Macahe a vingar com elle a morte do seu amigo d'infancia,

e roubo tentado de Iguassii, e exclama soberbo

:

'O"

Seras vingado, Comorim, eu juro

Per leu sangue innocente derramado;

Por minlia raSi, que os vis assassinarara

;

Por raeu pai, que morreu no capliveiro ;

Pela linda Iguassii, que defendesle,

E qu'eu defenderei de hoje em diant«
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Como irmao si quizer, ou como esposo>

Si ella e PindobuQii me nao desprezarn !

.Tiiro por esle ceo, por estesares,

Por tudo quanto vejo, e peia liia

Que lomo em leslemiinl)a, e que me«scu(a;

Juro que hei de vingar a lua morte ,

Ale que a tua voz mc griie : basla !

Tamoyos, que meouvis, tudoesta promplo;

Todos estes senses estao armados,

E por vos so esperam. Eia, armai-vos

Para a grande vinganca, de nos digna :

Nao ha prazer que ao da vinganca iguale.

Comorim nao quer lagrimas, quersangue!

Nao quer trisleza, quer furor e guerra

!

Preparaivos p'ra guerra sanguinosa
,

Qu' eu aviso vou dar as tabas todas

Que vos sereis comnosco. Prometleis-me?

Quereis ser livres d'uma vez p'ra sempre?

Os Indios todos Ihe respondera unisonos: « Vinganca e
liberdade

! » . e assim se encerra o canto primeiro.

Confederadas as tribus do Gaanabara e aprestadas para
a guerra , da-nos o poeta os usos de suas arinas e vestidos,

e pinta deste niodo os de Aimbire
, a testa de todos :

" Fraldao lecido de encarnadas pennas,

Malizadas d'azul, que a arara imita

,

A cinlura Ihe cinge. Do pescoco "

Cahe collar de denies arrancados

Por suas macs das boccas dos vencidos,

E ISO amplo Ihe cahe que o peilo cobre.

Larga, escamosa, verdenegra pelle

De enorme jacare, qu' elle matara

,

As espadoas ihe veste. Tern na dexira

Uma de denies d'onga acha embutida

,

Que de serra Ihe serve e mortal arma.

C'roa-lhe a fronle urn resplandor de pennas
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Da cor do fulvo sol : obra apurada

De Iguassu, que Ih'a deu de amor em prends
,

Iguassu, sua amante, o qu'elle espera

Tomar, finda esla guerra, por esposa.

Nam ao lado Ihe falla grossa aljava ,

Nem arco robuslo
, que dous liomens

Como nos a vergal-o suariam

,

E em suas macs porem facil se curva.

E depois o porle do sombrio cacique da Gavia , e o do

horrendo filho:

O anciSo Piudobncu de iiobre aspocio

Sua taba conduz : elle se cobre

De negras plumas, que a iristeza o.xprimein

Pela morle do lilho, qu'inda chora.

Parabucu, de porte agigantado,

De pennas naose cobre; moco ainda,

Quer espanto causar co'o horrido aspeclo

Da figura : manchada, oncina pelle

Desde a cabega, que no largo espago

Das aberlas mandibulas se enfia,

Atii ao chao se eslcnde ; enorme casco

De lalii Ihe defende o peito e o ventre ;

De escudo oulro Ibe serve. Elle sobraca

A terrivel inubia, que assignala

A bora da investida e relirada.

Tao medonho trajar mais Ihe real^a

O corpo colossal e musculoso.

Pindobucu, seu pai, que muilo o ama

,

N'ello de Comorim tern viva a imagcm,

E n'elle cifra o orgulho dos seus annos.

Estas bellas enarirucias nao acham similhantes senao

em rarissimos poetas de extreraado merilo.

Sr. Magalhaes tern um graiide conhecimento de todas

as usancas e ritos tupicos, da geographia priraitiva do paiz,

e sobretudo da sua historia.

Todos OS chefesdas tribus confederadas reiinem-se n'uma
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especle de conselho de guerra ; e a falla de Jagoanharo

,

que e mais moco, e notavel de entbusiasmo e hardimenlo:

Vede esta pelle que me cobre os hombros

;

E de urn tamandua, animal fraco ,

Que naoousa atacar, masque manhoso

Deilado espera o aggressor incauto,

Eabracando-o Ihe crava ascurvas garras.

Quereis vos imilal-o na fraqueza?

Humildes receber novos insuUos?

Esperar e luctar como cobardes,

Que jamais se apresentam flecha a flecha ,

E com meios d'industria so combalem?

Mas a pedra de toque, verdadeiramenle poetica, do Sv.

Magalhaes no segundo canto , e a apostrophe blasplieuia do

terrivel Aimbire, desafiando a Tupan , cujo myslerio elk

miJicce, para accender era todos a audacia e o furor:

Tupan que so apresenie, ent5o veremos

Qual de nosdous melhor dispara o raio.

Eis raeu, nao o escondo 1 Isto dizendo,

Tira do cinto uma pistola armada

,

O braQO esiende, e para o ceo dispara;

E a bala foi ferir uma ave negra ,

Que no espa^o mil gyros descrevendo,

Cahir veio a seus pes inda guinchando ,

Quentes goltas de sangue sacudindo

Sobrea assombrada turma eslupefacta.

Alvorola-se o campo ; e quanlos ouvem

O inopinado estrondo p'ra alii correm ,

E em torno do concilio se amontoam ,

Tendo todos os olhos sobre Aimbire.

Elle, immovel, co'o brago inda eslendido,

Com ar vanglorioso a arma empunha,

Porque do seu poder nao se duvide.

A blasphcmia d'Aimbire, que escandalisa de horror o

ouvido christao, e nao so loleravel como natural e bella na

bocca do pagao, para quein Deus c apenas o genio do fogo

celeste.
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Os limites desta critiea iiao iios permittem traslaiiar partr

aqui a exlensa falla d'Aiiubire no conselho dos caciques,

mas e uma soberba representacao do que erain os Tamoyos

antes da conquista , e a narrativa dos roais nolaveis feito*

do guerreiro ate essa epoca. Amestrado no uso das arrnas

europeas desde que se alliara aos Francezes, incita as tribus

a marcliarem denodadas contra os Poiiuguezes , descreven-

do-lhes o combate cruel , que tiveia por ultimo resultadaa

tomada da fortaleza de Villegagnon :

Ddainbos os ladosraiossobre raios

Disparados, no ar se erainaranhavam.r

^ Trovoes sobre irovoes tao repelidos

Ribombavam, que o mar lodo irouiia ,

E ericado em montonhas se elevava

Sobre o penedo, em colera bramando :

Tremia o ceo, de fumo so coberlo! " "]

E echo horrendo desles duros monies,

Que ia medonho ao longe resoanda.

Era igual ao eslridor da trovoada.

« Nunca vi tanto sangue derramadof

Todo rochedo em sangue se inundava..

Mil regatos de sangue ao mar corriam;

Eo mar verraelhoeslava! Entre cadav'res,

Brazos, peinas, cabecas muliladas,

Tropecavam os vivos!. . Sobre ns aguas

Muilos dos inimigos ja feridos

Luclavam p'ra snbir sobre as canoas,

Aos remos seagarravam, e unse outros

Seguros mutua guerra se faziam.

Entre os inimigos apparece-lhe Tibiric^, antigo chefe

d'uma tribu guanabara: o guerreiro insulfa-o como traidor ^

mas e preso e levado para uma nao de Mem de Sa, da qual

se escapa nadando, e vai descancar n'um rochedo vizinho.

Ahi encontra alguns Francezes e Tamoyos, tambem escapos,

e jurara todos guerra eierna aos Portuguezes. A ultima parte

do discurso d'Aimbiro e um consolho a Jagoanharo, para qua
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va ver Tibiricd, e o persuada a vir juntar-se aos seus , e

a honrar as cinzas de sua mai. Todos applaudem com mil

gritos o parecer e os feitos do heroe, e

Em signal de alegria dispararam

Mil settas para o ar ; e vozeando ,

Os sons inlerrompiam n'um irinado ,

Sobre as boccas batendo co'as m5os arabas.

VII

No terceiro canto faz-nos o poeta conhecer novos e

curiosos usos dos Indios,— os seus licores , o seu dormir,

o deitar dos maridos

Quando as muUieres dao a luz os filhos,

Como si elles para si a dor tomassem

,

o doudejar das criancas , a occiipacao das velhas , e o colher

dos fructos para o banquete que se prepara.

O retrato de Villegagnon e tao conforms com o que

delle pensam os dous santos jesuitas que o Sr. Magalhaes

consultara
,
que nao podemos furtar-nos a tentacao de o

copiar

:

Era Villegagnon manhoso e ousado

Cavalleiro France/., que de Calvino

Ostentava seguir a nova seita

,

P'ra ler de Coligny o certo apoio

Na ambi^ao desniedida que o movia;

Mas com todos traidor, cuidava o impio

Poder com vis enganos e perfidias
'

Novolmperio fundarnestas devezas,

A qu'elle— Franga Anlarclica — charaava.

Mas faltava ao Francez avenluroso

Consiancia igual ao piano agiganlado

;

Faltava-lhe inda maisa fesincera

De quem atlinge a idea, nao ao lucro.

Os Francezes vem em soccorro dos Tamoyos
,
que os

lecebera por entre applauses e festas , e
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urn com de donzellas

De coma (luctuanle, e mal coberlas-

Co'iim lecido de pcnnas de tucano
,

Tao esLellas no trillie que venciam

As mais bellas palaieiras desles bosques ,

Ante elles assomando graciosas

Lhes offertam em cuias coloridas

O ardenle nanauy,e otilros diversos

Saborosos licores, que ellas mesmas

De fermentados fructos extrahiram.

For enlre a recepcao e o folgar dos hospedes, uamora-se

um dos Francezes da linda filha d'Aitabiie, pede-a ao pai

por esposa, mas elle nao Ih'a dara emquanto Oi ossos de

seu pai forem calcados pclos pth dos Lusos.

Segue-se a festa da despedida dos guerreiros antes de

marcharem contra os iniaiigos. Vai a noile adiaulada.

Coaquira, o vale inspirado das tribus, eleva-se como uin

vulio terrivel sobre um combro de terra , chega aos labios

um craneo inimigo , onde espuma o licor sagrado : e por

entre o pallor da lua e os reflexos escarlales das fogueiras >

prorompe rouco neste medonlio hymno de guerra

:

« Gloria, gloria a Tupaii ! Sua voz iroe

Desde a cabana erguida na niontanha

Te nos covis reconditosdtis feras.

« O ceo e de Tupan, a terra c nossa

;

Nossos pais a regaram com seu sangue ;.

A nostoca morrerpara vingal-os.

« Nossos pais livres forain, e leniidoa

Dos Aimores terriveis, que so comein

Crua came, e so quente sangue bebem.

K Do que nos servem niaos, arcos e flecbas.

Si fero Portuguez impune calca

Nossa terra, e capliva nossos tilbos?

« Pais, mulheres, irraao?, filhos e ainigos

,

Ou sao a nossos olbos fuhninados

,

Ou escravos vao ser dos Enibo&bas^

i
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« Ah nao I Ligeiras pernas, bratjos furies,

Iremos abrazar suas cabanas

,

Sein nieJo dos trovoes, seiii leiiicr raios. »

Daiica ligeira Iragam osTamoyos

Em torno deCoaqiiira, ropetimlo:

« ceo e de Tupan, a lerra e iiossa ;

Nossos pais a regaram com sou saiiguu ;

A DOS toca morrer para vingal-os. »

De nova inspiracao acccsa a ineiilo ,

O bardo dos Tamoyos continua:

B Noile e esta talvez a derradeira

Para muitos de nos, em que iios veja

A lua em branda paz eslar folgando.

i< sol ha de amanhna donrar os gr^los

Das pahiieirasdos monies; e nos armados

Ja niarchando p'ra guerra osaudaremos.

« Eia, dansemns hoje ; eia, bebamos

Enlre nossas mulheres, nossos filhos ,

Que amanhaa so de guerra pensaremos.

. Por nos temos Tupan! Eia, no sangiie

Do inimigo lavemos nosso opprobrio,

E sous corpos que fiquem sobre a terra.

.< A terra os repudic de seu seio

;

So negros urubiis sobre elies paslem

;

E niorra co'o vapor quem enterral-os.

I De herdada valenlia exemplo novo

A nossos Olhos demos. Morra o fraco

Que a morle de seu pai vingar nao sabe. »

Para espuraando o irovador Tamoyo,

E arroubado em deliquio caiie por lerra.

Gyrando o coro a roda de.lle canta :

« Ceo e do Tupan, a terra 6 nossa

;

Nossos pais a regaram com seu sangue

;

A nos toca morrer para vingal-os. «
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Esta inspiracao lao feliz e uma das maiores beliezas do

poema.

A descripcao do banqiiete commum, proposto a Francezes

eTamoyos, o adeus dos esposos, dos lilhinhos, dos parentes

nessas floreslas , tudo e de uoi giande c curioso effeilo , nao

so para o leitor europeu, mas ainda para o brazileiro. Nada

porem iguala a saudade de Iguassu, que Aimbire procura

consolar. Os ullimos colloquies dos dous amantes sao de sa-

ber e estylo oriental, e revelaiu profundo conbeciinento do

coracao da niulher, serapre o mesmo em todas as phases

da barbarie ou da civilisacao. Assim , quando o amante Ihe

jura que os lilhinhos dos inimigos

Mesmo a visla dos pais e dos parentes

Sem piedade serao eslrangulados,

Para acalmar a sede de vinganca ;

Iguassu aterrada, e n'uma crispacao involunlaria, respon-

de-lhe

:

« Nao males, nao, Aimbire, os innocentes

Filliinhos desses homens, que bnnhados

Sao ao nascer em agua mysleriosa.

Tu mesmo me contasle, que elles dizem

Que quern matar lao debeis crealuras

Abrazado sera la n'outra vida.

Eiles sao do seu Deus tao protegidos

Que OS raios e os irovoes Ihes obedecem.

E se escondera nas suas espingardas.

Tao forte e o seu Deus, que ale parece

Que Tupan o respeita e o adora.

»

Nas ultimas palavras d'Aimbire, frenetico, ao despren-

der-se dos bracos de Tguassii, leera-se einco ou seis versos de

inimitavel \alentia , urn so dos quaes era sufficienle para

remir todos os defcitos que o poema pudesse ter

:

BraQos d'Aimbire, procellosos bragos,

Acaso alguma vez frouxos temesles

Cangu(jus e giboyas subjugando?
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Algiima vez tremestes quando a mort8

Em cada sella aofs Liisos enviastes?

Porqiie nao farlarei a minha raiva

Com lodo sangue do inimigo odioso ?

Aquella idea de procella unida sos bracos , aquel'les

bragos procellosos chammejam tanta pnesia , e dao tarnanlm

extensao ao pensamento do giierreiro, que so Ihe encon-

tramos coraparaveis aquelles dotis raagniticos versos do

cantor dos Lusiadas, quando o Cabo das Tormentas narra a

sua metamorphose:

« Estes membrosque v6s, e esla figura

P«r estas longas aguas se eslenderam. »

VIII

raiar da aurora , com todo os seus erdevos ^ abre a scenn

do quarto canto. E a bora da part'ula , e la vao Tamoyos e

Francezes raarchando com os chefes das tribus a frente , e

Aimbire a testa de lodos. Na cauria do exercito veem-se

horrendas velhas

Enrugadas, medonlias como especlros

,

Nuas, pinladasdo verniz vermelliu

Do friicto do urucii, e malizadas

De lislas transversaes ou angulosas,

Amarcllas e iiegras.

A formosa Iguassu de cima d'um inonte alcantilado

,

inelancolica, contemplaliva , com o coracao apertado de

saudade , ve o exercito ir-se sumindo,e em cada arbusto

divisa um guerreiro. canto do sabia poisado n'um ramo

d'aroeira eleva-a as puras regioes de gozos ineffaveis , e em
tal situacao mysteriosa, acompanba o trinado do passarinhu

com estas ternissimas endeixas :

« So, eis-mc aqui no cimo da montaiilia
,

Dos meus abandonada; como um ironco

Dcspido, inutil no alto da collina

,

A que OS ramos quebiou Tiipan co'a ttecha.
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« So, eis-meaqui, do vellio pai ausenlo,

Ausenle do querido bem amado;

Comoviiiva rola solitaria

Em deserlo nrenl ?eu mnl carpindn.

Inda lioje o caro pai vi a nieu lado
,

Inda hoje o amanle eii vi !. . . Fugirani ambos

Velozes corao os cervos da lloresia :

Ja fui feliz, mas hoje desgracada! «

E OS ecbos responderam : — desgracada !

"Desgracada!. . . E inda vivo? Anles a guerra

O pai e bravo amante acompanhassc:

Ouvindo sua voz, seu rosto vendo,

Acabar a seu lado melhor fora. >>

E OS echos responderam : — melhor fora I

<' Genios, que as groins povoais, e os valles;

Genios que repelis os mens accenlos;

Ide, e do amado murmurai no ouvido

Que a amanle sua de saudade morre.

»

E OS ecbos responderam: — morre... morre!

A virgem cala-se por algum lempo, mui'inurando em

segredo o estribillio dos eclios, mas as lagrimas brotam-lhe

de novo, sabia, que tamberabavia eramiidecido, renova o

canto da mais suave melodia, c a saudosa amante continiia

em raeia voz, temendo que os echos Ihe respondam como

ainda ha pouco

:

« Porque lao cedo, oh sol, hoje raiasle?

Porque flammejascomo accesas brazas?

Ahl tu me queimas: leu calormodera,

Que na marcha os guerreiros enlanguece.

« Desla terra que e tua, dcsles bosques

Que grao Tamandare depois das aguas

Do diluvio planlara p'ra seus filhos

,

Hoje OS Tamoyos em defesa marcham.

« Tamandare foi pai dos avos nossos

:

Sempre Tamandare a li foi caro; ^
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Til, oil sol, aqiiecesle na velliice;

Aquece os filhos sens; mas ah ! nao laiUo.

« Ollios meus, de clioiar cancados ollios ,

Que lendes mais que ver? Ja se sumiram

IS'aquelles densos bosques os gaerreiros

Entie OS ariribas e as sapucaias.

« Nada mais vejo que prazer me cause.

So estou sobre a terra; vinde, oh feras!

Nao ha quern me defenda : vinde, ao menos

Menos dura e a moric que a saudade.

« Sim, morrerei. ... » E mais dizor nao pode.

estado em que fica a senlida amante , e as imagens do

poeta em siinilliante quadro , sao de uma belleza inexpri-

mivel

:

Os labios ihe tremiam convulsivos

Como flores balidas pelos ventos.

Cruza OS bracos no collo, os olhos cerra

,

Pende a fronle, e no peito o queixo apoia ,

As derrelidas perlas enlornando:

Tal n'um jardim a Candida nQucena,

De malulino orvalho o calix cheio

,

Si zepbyro a bafeja, a fronte inclina ,

Puros crystaes em lagrimas vertendo.

Nao sei si dorme, ou si re.^pira ainda;

Mas pareceentrepedras bella estalua.

Conlinua a inarclia d'Indios e Francezes, ate que chegam

a uma varzea amena, e d'alii a um bosque cerrado. Oriente

negreja , o Occidenle e um mar de sangue , e a floresta

reprcseula uma nuvem condensada , cor dc violeta. Aqui o

poeta interrompe a enargucia , e dirigo uma bella apostro-

phe ao nosso eximio pintor o Sr. Araujo Porto Alegre,

incitando-o a crear pela arte as maravilhas que a natureza

do Brazil ostenta ao seu engenho.

Um grande rio divide a floresta em duas partes : tudo e

escuridao: os insectos phospboricos representam no solo c
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sobre as arvores mil liguras phanlaslicas : o horror recresce

nos Indies com a voz da notureza em Into: levanlam-so

oenlenares de fogneiras , que afiigentam as feras, e os Ta-

movos sobem aos trnncos para repousar. Declina a noite , e

urn echo rouco e surdo resoa na floresta , e se repete uraa e

diias vezes d'alii, gemidos e giiinchos como de mocho espa-

Iham pavor e a confusao em todos. E' um Paye que

ahi apparece, com uma flecha na raao, e enfiado nella um
craneo de homem, com as orbitas accesas, em forma de hor-

renda lanterna.

episodio do Paye, japreparadopelo espectaculo lugubre

dessa noite, e uma scena diabohca e phantaslica, que o pin-

eel de Wieland invejaria, se descrevesse as primitivas su-

persticoes da America.

agoureiro exprobra a Coaquira e a Aimbire o marclia-

rem afoitos para a guerra sem o consultar primeiro, e vatici-

na-lhes os males que os aguardam : aconselha-lhes que fu-

jam, e que deixem aosPortuguezes as margens deleitosas de

Nictheroy, que elles lanto invejam, e essas varzeas, e essas

aguas, e esses mattos, porque a liberdade e o maior dom de

Deus. Recommenda-lhes que lirem somente d'ahi os ossos

de seus pais, para que os pes ferozes dos inimigos os nao

pizem, e d'ahi que vao todos procurar outros sertoes mais

invios, alem dos grandes serros :

« E onde? biada Aimbire aoceso em ira
,

Como si inferno Ihe eslourasso n'alma :

E onde, esUillo vellio, onde acharemos

O coo de Nictheroy? As ferleis plagas

Do nosso Parahyba ? E as doces aguas

Do saudoso Carioca, que suavisam

Dos cantores a voz melodiosa?

Tudo deixar? Fugir? Mas lu deliras

!

Fugir?. . . . Que Curupira malfazejo

Inspirou-le tao baixos pensamenlos?

Fugir 1 sem corabaler?. . . Quern?... Nos, Tarnoyos ? 1

Ferve-ie acaso o cajuhy nas veias

,
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Ou perlurba-te o fiimo que se exhala

Do queiinado tabaco ncsse craneo ,

Que fincado ahi leiissobre essa flecha?

E onde iremos nos, que nos iiao sigam

Esses que cuidam nao caber na lerra,

E loda a terra querem e o mar lodo ';'

Que rios caudalosos, que altos serros

I)e amparo servirSo as nossas labas,

Si elles canoas teni e pes ligoiros?

Em quesertoes iremos acoutar-nos

Como as tapiras que de tudo fogem?

E onde iivres, e em paz esconderemos

Esses ossos de nossos pais guerreiros,

Que temendo estao ja que os revolvamos?

. Ossos de nossos pais ! estai tranquillos

:

Nao lemais que os Tamoyos vos aviltem
,

E da terra em que estais vos lirem hoje

,

Para entregal a ao barbaro eslrangeiro.

Nao fugiremos, nao. Dizei Tamoyos,

Dizei: qiiereis fugir? »

« Queremos guerra

;

Guerra, e so guerra. » Unisonos bradarain.

M Ouves?ouves, Paye? (Aimbire exclama

De prazer exullando). Ouves o grito

Que ainda forte soa?. . . Ja conheces

Que gente'vai aqui? Que mais tu queres?

Que nosdizes agora? »

Paye cala-se, pensa por alguns rnomentos , e d'ahi

responde com voz pesada :

«. . . Pois bem, Tamoyos

,

Vosso valor o animo me exalta.

Vamos ver si Tupan, quo nos escuta ,

Querera proteger vossas fadigas. »

Assira dizendo o Aruspice dos bosques

Deixa em pea ianterna pavorosa;

Toma duas forquilhas de pao s6cco,

Como tesouras, e com for^a as finca

No duro chao, defronte uma da ouira
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Tres palmos de dislancia: apos sobre elias

Deila e amarra com lorcida einbira

Uma clava de pennas enfeilada
,

A que cbamam os Indies Tangapema.

Tendo assim preparado o sortilegio ,

Cbama p'ra junto a si os tocadores

De cangoeira, instrumenlo de ossos fcito.

Que OS cabellos erri^a co'us sibilos.

— Tocai, dan^ai comigo. — Ei-lo que dan^n

Em torno a Tangapema ; e ja dangando,

Seguem-lbe os pa.<sos muitos dos Tamoyos,

Polo infernal conccrlo arrebntados.

Mais que lodos as vcllias se revolvem ,

E em coro a feias bruxas se assemelbam.

Cada vez niais a mais se anima a orchestra ,

E cada vez a danca mais se anima;

Como um confuse rodopio rapido

De violenlo uracao que gyra e zuno.

Mais celeros nao sao os Dervis d'Asia

No rodante bailar religioso ,

Com que o grande Allal) honrar pretendem.

Amainando j.'i vai a eslranba dan^a ;

Ja vao minguando os circulos valsanles;

Tonlos e frouxosja repousam muilos.

Ate que enilim can^ados lodos param

,

E em torno ao feiliceiro se acocorani

,

Como egypcias estatuas de granilo.

So elle inda volteia, possuido

De algnm demonio, que Ibe agita os niembros.

Que diabolicos geslos, que iripudios,

Que esgares faz, os olhos nao tirando

Da magica armadilba ! Ja Ibc baiiha

Todo corpo o suor em grossas bagas.

Com rouca voz e sons interrompidos,

Que parece o bulhaod'agua que fervo,

NiTo sei que telro canto sybillino,

Que borrenda evocacao 'sla murmurando.

Nunca era Delpbos a Pyihia assim tao clieia

Do deus que a enturecia, e lao convulsa

Sobre a sagrada iripode arquejando
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Sollou com voz confusa o seu orac'Io.

So se Ihe ouvc dizer: — Mando eu quo posso

;

Quero e mando : obedece, Macachera !
—

Pela lerceira vez isto dizendo ,

Como certo de ser obedecido

,

Incha as bochechas, firma os olhos rubros,

E tres vezes assopra a Tangapema.

Oh infernal prodigio! Eis de repenle

Sobre as forquilhas estremece a clava,

€omo sobre o altar do sacrillcio

A viclima eslremece qiiando o ferro

Lhe abreo ventre e asentranbas Ihe revolve,

P'ra dar algum presagio ao Adevinho,

Estalara, arrebentam-se as embiras,

Sem que visivel mao a clava toque.

£il-a ja solta das prisoes que a atavam

,

E em torno a si gyrando, ao ceo se eleva

N'uma linha espiral que a prumo sobe,

Deixando boquiaberlo o vulgo ignaro.

So Aimbire de colera roxeia,

E espera conjurar o vaticinio

Si contrario eile fAr ao seu inlenlo.

Sobe a clava zunindo como a pedra

Pela funda com forca arrcmessada :

Sobe, e lao alto vai que no ar se some.

Mas volta., . eil-a que vem. . . iraz sanguel E' certo!

Onde foi ella ? Donde vem? Queni sabe?

Vem loda ensanguenlada !. . . Mas parece,

Pelo rumo que segue, caliir deve

Distanle das forquilhas. . . . Mao presagio!

Aimbire, qu'isso ve, inda de longe,

E lemeo cITeilo do fatal annuncio,

Dispara inconlinente alada flecha.

Que a vai ferir nos ares, e trazel-a

Para onde ello quiz. A fleclia e a clava
,

Uma cncravada n'outra, ambas ja desccni,

E cntre as forquilhas cahnm. Aimbire exulta!

Mas velho Pajo Iiorrorisado :

« laipio ( exclama) ! Tu v*5s? Ves tu? Enlendes

O que isloquer dizer 1'

»

c
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— « Sim ; niiiito sangue

Temos do derramar. Sim ; a Victoria

E certa para nos. . . . Vai-le, agoureiro,

Se a vida te nao pesa, e aqui nao queres

Ter a sorle da liia Tangapema.

Vai-to, que c tempo de marcliar p'ra a guerra. »

A curiosissima sccna da feiticaria do Pave poe terrao ao

quarto canto.
»

IX

No quinto canto e ja clicgado Jagoanharo a Sao Vicente,

e abi, dentro de unia igreja cncontra elle a Tibirica de

joclhos, com varies oiitros neopliitos, dirigidos pelo venera-

vel Anchieta, o cantando todos em coro. E porqne nos nao

bavia de dar aqui o Sr. Magalbaes o texto dos psalmos sa-

grados que esses simples bomens recitavam , e que tao

melancoHco efleito produziriam , sujeitos ao grave rbytbmo

da sua epopea ! E' uma falta que nao podemos perdoar ao

poeta.

Noemtanto Jagoanbaro, seduzidopeloencanto da musica,

Tai entrando pouco e pouco, ate se ajoelbar ao pe do tio, o

qual reconbece ; e depois de se informar dos sens, Ihe

vai mostrar quanto de notavel ba pela nova villa. Um
dialogo intercssante se eslabelece entre Tibirica e Jagoa-

nbaro, ate que esle ultimo da conta ao tio da sua impor-

tante mensagem. Tibirica, que ja agora se cbama Martini

Affonso, repelle como cbristao as proposicoes da embaixada
;

ostenta ao sobrinbo o variado luxo da civilisaeao que em

sua casa e pessoa se da ; mostra-lbc as vanlagens da liber-

dade civil sobre a liberdade natural ; mas o mensageiro

rebate com a eloqucncia do selvagem as razoes do cbefe

eonvertido, rejcita as promessas que elle lliefaz, e ambos

ficam nas suas ideas. filbo d'Araripe, sob o pincel do Sr.

Magalbaes, e o vulto inteirico do bomem primitivo e in-

corrupto.
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X

sexto canto da Confederarm e magniHco. Jagoanharo
vai deitar-se com a mente accesa na luta de ideas por que
passara, e ahi se llie representara ainda mais vivas todas as
scenas do dia

:

Mas a noite declina, e branda aragem

Coniega a refrescar. Do ceo os lumes

Perdem a nitidez ja desmaiando.

Assim ja frouxo o pensamenlo do Indio,

Emre a vigilia e o somno vagueando,

Pouco a pouco se olvida, e dorme, e sonha.

Concentrada a alma
,

Alio nioco se Ihe antolha

De bello e santo aspeclo, parecido

Co'uma iraagem que vira atada a um Jronco,

E de seltas o corpo iraspassado

,

N'um altar desse templo onde eslivera
,

E que tanto na menie liie ficara.

— Vem, ihe diz : e ambos voam pelos ares,

Mais ligeiros que o raio luminoso

Vibrado pelo sol no veioz gyro

;

E vao pousar no alcantilado inonte,

Que curvado domina o Guanabara.

poeta desenha o magestoso quadro de Nictheroy, vista

do alto do Corcovado; e compararido aquella nossa bahia
com golfo de Napoles, volta-se para este ultimo mar, e

dirige-lhe esla apostrophe graciosissima :

Nao es lao bello assim, ceruleo golfo,

Onde a linda Parlhcnope se espeiha,

Tao risonha e aniniada conio a noiva

No dia nupcial leda so arrca

Para mais encantar do esposo os olhos!

Nao es lao bello assim, quando torrenlos

De purissinia luz vuo csmallando
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Tuas mogicas ribas apinhadas

De garbosas cidades, de palacios

Eiitre bosf[uctes e odorosas tempes,

E combros de ruinas gloriosas

Da romana grandeza que inda choras.

Oil quando no leu ceo voluptuoso,

Onde ar perfumado amor inspira ,

Entre os cirios da nuite alveja a lua ,

No mar mostrando ao longe a bella Capri

,

E a saudosa Sorrento, onde meus olhos

Cuidani ver inda infanle o egregio Tasso

Brincando a sombra de frondosos louros.

Ou raesmo quando inopinado as vezes

O leu volcaneo montc, conlraslando

A brandura da doce Natureza,

Horrisono Iroando e estremecendo
,

Das sulplnireas enlranhas arremessa

Pela bocca infernal, de fumo envolla ,

Alios jorros de lavas inflammadas
,

Como ardentes columnas crepilantes
,

Que eslalam no ar, e rompem-se em chuveiros

,

E umas sobre oiitrascaliem em catadupas
,

E lorrentes de fogo, que lambendo

Vac seu dorso, avermelhando as nuvens.

Meu palrio Niclheroy te excede em galas,

Na grandeza sem par mullo te excede !

A alma absorta do Indio vai contemplando niilhares de

prodigios por entre o vaslo panorama de Nictheroy ; e o

illustre Martyr que o guia vai-lhe pondo pateutes os assom-

brosos destines do Brazil, desde a fundacao da cidade de

Janeiro : a vinda do Senhor Dora Joao VI para a terra

de Cabral ; o brado da Independencia pelo heroe do

Ypiranga : os milagres da indiistria no nosso paiz, e toda

a serie de successos que compoem a epopea da nossa li-

berdade :

« Eil-o, egregio mancebo de alio porle,

Dos filhos do Brazil ja ladeado,

E desse sabio Andrada, que se ufana
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Co'os illuslres irmaos de ter nas veias

Sangue de Tib'riQa e dos Tamoyos.

(1 Saiida, oh Indio, a tiia palria livre

Do jugo contra o qual armas teu braco ;

E espirito levarila a Dens Eterno,

Que luinca deixa seni jusli^a os homens,

Pune OS erros dos pais co'as maos dos filhos,

E [irostra o oppressor aos pes do oppresso,

Thronos caliem, ihronos se erguem ! Reis e povos,

Conio as ondas do mar, sobein e descem

!

Do pensameiilo hurnanoo soproardenle,

Que da Razao percnne a luz recebe,

As novas geracoes inflamma eanima,

Mao grado os anlepostos refractarios !

A vida e movimenlo, e a humanidado

Como ludo caininlia e se reuova
;

Mas Dous, unico, imniovel permanece :

« OIha, e alii ve no meio da cidade

Aquella vasta praga apinhoada

Dri longos batalhoes, de povo em lurmas,

Quealfluem dos quatro lados, como sangue

Afflue ao coragao qiiando ha perigo,

^ao ouves o eslridor da vozeria

Como som de longinqua trovoada,

Ou das ondas do mar o rumor surdo ?

Naoves como ao clarao da casta lua

Relan)pejam emlinbas ondulanles

Essas polidas armas ericadas,

Como si do inimigo voz de guerra,

A sanla paz o o somno perturbando,

Ao combate cbamassc essas phalanges!'

Sabe pois qu'isso e. Unia palavra,

N'um momenlo fatal arliculada,

Como a voz do destino alii retumba.

O Fundador do Imperio abdica o Throne

!

Diz um adeus as margens do Janeiro
;

Orpliao deixa seu filho, tenro infante

Qu'inda nao pode sopesar o sceplro,
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E mais tres (illias lenras sem defesa,

Tanlo elle ere no amor desse bom povo !

E vai por alto impulse alem dos mares

Oppor-seao proprio irmaoem campo armado
;

Libertar essa lerra em que nascera,

Terra de seus avos, sempre querida

;

E firmar cm seu Throno uma Rainha,

A Segurida Maria, filha sua :

Eemfimmorrer. O mundo dira delle :

— Soube ser cidadao, ser pal, ser homem,

Tendo nascido Rei.

» Mas ve ao ladodo auri-verdesolio

Esse infanle genii), que no seu berco

Pelo sol tropical foi aquecido,

E as auras respirou destas devezas.

Que liherlade e amor bafejam n'alma.

Ve neto de Reis, do Pedro o filho,

Desse prudenle Lima acompanbado,

No seu pago, sem guardas que o dcfcndani.

Mas como o povo o ama ! Como o guarda

Com paternal cuidado e puro zolo,

Sem que de imposlo mando leve sombra

Da espontanea affei^ao llie offusque o briilio !

» E si urn Pedro lancou do Imperio as bases,

Outro fara subir a mor aliura,

E a gloria, a for^a crescerao com elle. »

santo martyr Sebastiao prediz ao Indio que o sou poder

sera vencido por outro poder maior e sobrelmmano, contra

o qual nao valem forcas mortaes, e que a final a victoria sera

da verdade, e nao daquelles que aspiram a fruil-a por

amor do ganbo, sem saber que a outro lim mais alto os cbama

a Providencia. E d'abi prosegue

:

« Indio, si amas a terra em que nasceste,

E si podes arnar o sou futuro,

A verdade da (jiiz acccita c adora.

Que importa (jiiem a Iraz ser Inimigo^
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Si hem fica e supera os males lodos !

Bons e niaos, Uido serve a Provideiicia

!

Como de uin I'ructo putrido, langado

Sobre a terra, a scmente germitiando

Ndva arvore produz e novos fructos

;

Assim desses crueis, corruptos liomens.

Que vos flogellam lioje, urn sanlo germen

Aqui prodiizira fillios melliores.

Iiivencivel poder tern a verdade,

Que Christo do Scnlior na cruz morrendo

Legou aos liomens lodos. ...

— Dai-me a cruz ! — Lrada o Indio niesmo em soiiho :

— Dai- me a cruz ! A seus pes quero prostrar-me.

E uma alvissima cruz mais resplendente

Do que a prata polida, e que o brillianle

Ac luzir de urn relampago, apparece

No ceo sobre aureo fundo luminoso,

Que em rosea vibracao no azul se perde.

Duliossonsde suavissima barmonia

Se evaporam nos ares perfumados.

Eslalico adorandoo puro emblema,

O ?aiilo guia as nuven-; se levanta

Per dous alados Anjos suslentado :

E Indio absorlo cahe sobre os joellios,

Na cruz fitando estatelados oihos,

Maos e bra^os erguidos, lodo immovel

;

Como si oespanto do prodi^io immeuso

Petrificado Ibe deixasse o corpo

,

E em seu arranco Ihe soliasse a alma.

E Indio mal desperto alca-se da rede em que esta, e enlre

o sonlio e a vigilia, ao ver a grata visao esvaecer-se, brada a

cruz que o salve, c cahe altonito aos pes do cacique. Tibirica,

cheio de jubilo e de fc, arroja-se aos bracos do sobrinho,

aperta-o, beija-o, e la se diiigeni ambos para a habilacao do

piedoso Ancliieta.

Mas na praca da igreja vcom o povo apinliado, e grandes

vozerias, e no raeio do lunuillo alguns sclvogens, vellios e
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inulheres, com as maos atatlas para tras das coslas, Jagoa-

nharo para, olha, e reconhece cheio de pasnio a formosa

Igiiassii, que ia cliorando. De repente arreraessa-se, enQa

por entre as turmas, espuraa furioso, e quer que a solteni

immediatamente. cacique que o acompauba livra-o com

vezes da morte, e logra arrancal-o da multidao.

padre Ancbieta apresenta-se, informa-se de quanlo se

passa , aplaca e consola Jagoanharo , e promette-lbe que

Iguassu voltara aos braces do pai. Indioinsta para que Ih'a

entreguem ja, que a quer levar elle raesmo; mas sendo isso

iuipossivel aos esforcos do santo missionario : «Malvados !

brada o Indio, perfldos traidores !

(I Assassinos crueis! eu vosconheco !

E aiiula fallareis de caridade ?

Vossospais oseu Deus crucificaram,

Derramaram seu sangue; e vos, infame?,

Para mais insultar cobardemente

A esse Deus, que adorais por zoinbaria,

Vindes aqui roubar-nos e matar-nos

Com palavrasde amor, a cruz moslrando.

Branca era a cruz que eu vi ; a vossa e negra

Como as vossas accoes e as aluias vossas !

Eu cliamo o vosso Deus para punir-vos,

E contra vos Ihe off'reco os nossos bragos. »

E insane e precipitado entra na canoa em que viera, e la

vai remando defoz em fora com os dous Indios que o aguar-

davam.

A prosopopeia de S. Sebasliao, fulgurante de pompa e de

interesse bistorico, e nma creacao indubilavelmente cbris-

taa. Os recursos immensos que a verdadeirarebgiao offereco

a arte, e especiabiiente ao arlista catbobco, sao os unices

que podem elevar o genio sem grande esforco a sua maior

altura na epopea, como o Sr. Magalbacs acaba de fazer.
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XI

A sombra de selvas gigantescas, e porentre as griinpas de

successivos monies que orlam o Parahyba do Sul, esperavam

OS Tamoyos impacientes a resposta que Ihes Iraria Jagoa-

nharo.

No emtanto, d'alii parte Aimbire pensativo, acorapanhado

somente de Parabucu, ao brando sopro da noile, por entre

as niiillas solilarias, sem que ningiiem saiba para onde, mas

pensando ambos na desditosa Iguassu. Rompem emflm o

sileneio, e arabos encontram em si um lerrivel presenti-

mento, que os faz estremeeer pela sorte daquella flor do

deserto. Aqui, no dialogo em que ambos vao, p5e o Sr. Ma-

galbaesna bocca de Aimbire esta lao curia mas tao fiel pin-

lura do que e ser caplivo :

« Irmao de Comorim, ali tu nao sabes,

Nao, lu nao sabes o que e ser escravo !

Nao sersenhor desi, viver sem bonra,

Acordor e dormir sem ter vonlade
;

Calado obedecer com rosto alegre,

Soffrer, sem miirmurar, comer chorando
;

Traballiar, trabalharao sol e a chuva,

E isto p'ra que um senlior tranquil lo viva !,...

All ! tu nao sabes o que e ser escravo.

»

Cbegam emfim a um valle, e Aimbire reeonliece o silio em
que o pai esla enlerrado.

Vao-se-llieosolhos

Por esses negros ironcos gigantescos,

Como esqueletos de Titanea raca,

Que tempo conservara... Um calafrio

Como sopro da morte ao peito anciado

O sangue Ihe rcduc.... Receia, leme

Nao achar o que busca

Mas a final dcscobre o ipc que procurava, junto ao qual

outr'ora dera scpullura ao pai, abraca-lhc o tronco allissimo.
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beija-0, roga-o com lagrimas, e ambos trabalhando d porfia

desentenam a urna venerada. Aovel-a, opio Aiiiibire ronipe

n'uma exclamacao dolorosa, na qnal recorda os feitos illus-

tres do raorlo e o sen capliveiro, juia de novo vingar-lhe a«

cinzas, e promelte dar outro jazigo aos seus ossos, onde as

passos do estrangeiro os nao farao mais estremecer.

D'ahi partem os dous pelo campo, colhendo galbos seccos

e folbas de coqueiros
;
poem-nos as costas em feixes, e Aao

ter a um peqiieno Icrreiro, onde arde uma grande fogueira

ao lado de uma cboupana, rodeada de senzalas. E Aimbire

mostrando-as ao coiiipanbeiro,

« Nesta cruel senlior, diz elle, habila ;

E naquellas os miseros escravos. »

E approximando-s8 da cboupana, encosla os combustiveis

a porta e aos esteios, vai a fogueira vizinba buscar brazas, e

n'lim memento a casa inteira offerece o espectaculo de um
lerrivel incendio, Aimbire vai postar-se defronte da janella,

como cacador que espera a caca que o cao fora levantar, e

eisqueum vulto debomem espavorido se atira ao cbao e

corre

Cumo um phanlasma que aLre a campa e foge,

Ou alma que do ardenle inferno escapa.

Aimbire reconbece-o , aferra-o rapido ,

Como um demonio aferra a alma damnada

Queporpaclo infernal Ilieesla sujeila.

E arrojando-o por terra enfurecido ,

O leva de empiirroes, quasi de raslos,

To ao ironco do ipe, jonlo a iganaba.

•< Ollia p'ra mini. Braz Cubas! brada o Indio

Com rouca, borrenda voz e um riso bcdiondo :

Olha-me bem, e ve si me conbcces ?

Nao quero que tu morras sem que saibas

Quern so vinga de li, dando-te a morle.

»
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A lal anieaca a viciima iremendo

Mai pode articular: — PieJade, Aimbiro!

Tern compaixao de um pai.

« Doum pai, lu dizes?

Eu tambem live um pai; e lu, malvado,

Delle e de mini piedade nao livesle.

Dentro desla igacaba jaz seu corpo

Pedindo o sangue tea. »

— Porquo'.' A vida,

Nao a niorle, Ihe eu dera, si pudesse.

« Sim, porque elle vivendo le servira ,

E eu inda hoje seria teu escravo.

Escuta: quando lu p'ra aqui viesle,

Ha muilo lerapoja, mulher eu linha

Tao bella como a lua que eslas vendo,

Tao joven, delicada, e lao mimosa

Que outra esposa qual ella nao havia
;

E um filho me devia dar bem cedo,

Do nosso terno amor primeiro fruclo.

Tu a visle, e nao sei so a cubicnste.

E um dia, queeu cacaiido longeandava ,

A vejo vir correndo, tropecando

Pcla monlaniia acima, ja sem forgas,

Quasi a vida exhalando. Gorro a ella ,

Nos bracos a recebo; e ella cahindo
,

Aponas Jizer pode : — os Emboabas

!

E alii do suslo e da fadiga exbausla

,

E das dores lalvez lendo a crianca
,

N'uni Iremor expirou a malfadada
,

A lao cara Polira, esposa minba. »

— E sera minba a culpa ?

« Sim : c quo oulvos

Sonao lu junloaos leus a pcrscguiram?

Escula ainda mais : passados tempos
,

Tu cm paz com mcu pai vivoriingias.

Um dia acompanbado o acommoUcslc,

E coiuo uiiiihu mai Ic ia fugindo,
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E grilando por mim que a sopcorresse,

Tu apressado apos Ihe desle um liro ,

E a malasle, cruel, dentro do matto.

Preso men pai iroiixeste, e uma crianga;

E entregar-nse vim eu ao capliveiro

Para estar com meu pai e minha fillia,

E sobre elles velar. Si nao malei-te

Foi so porque esse vellio e essa crianca

Nao podiam na fiiga acompanhar-me ,

E aqui ficaiido os tens os matariam.

Lcmbras-le tu do pobre Guaraliba?

Tu a um troiico o amarraste, em cuja base

Havi;i um formigiieiro, e o agoulasle

Ate fazer saltar co'o sanguea pelle

Das costas, que uma cbaga Ihe ficaram;

E as formigas cm chusmas negrejando

Sobre o convulso rorpo orcmordiam!

E eu, a easa vollandodo trabaliio,

E vendo-o assim, por elle inlercedendo

,

Tu furibundo me dissesle: — mesmo

Tambema li farei, se ous;ido fores!—
Guaraliba morrcu marlyrisado!

Assim a esposa, a inai, o pai, o amigo,

Tudo quaulo eu aiilava me roubasle.

Sabcs em fim quern sou. . . . Agora inorre ! »

« Perdao para meu pai! perdao, Aimbire!

Ah nao mates meu pai ! » Assim bradando

Uma gen til menina, mal envolta

N'uma alva de dormir, se arroja ao colic

Da viclima, que jaz de susto immovel.

« Ah nao o males, nao. » Seu debil corpo

Cobre o corpo do pai ; e um brago alcado

Como que apara o golpc, ou que o conjura.

Esta sccna, que nosgrandes mestres poucas vezes temos

visto igualaJa, e que por isso aqui trasladaraos por inleiro ,

e de um bellissimo effeito dramatico nesle logar.

Aquclla menina genlil, aquelle anjo da guarda, como llie

chama o Sr. Magalhaes, baixado alii do ceo para salvar o
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peccador da morte , e Maria, a pobre Maria, reconhecida

por Aimbire quando vai a desfecljar o golpe: a sua vista,

o Indio assombrado recua instantaneo, faz iim movimento

involuntario, mas. . . olha para o pai, volta o rosto :

« — Nao lens sangue que me farte.

Vamos, Parabucu! vamos, partamos. »

Isto e sublime : e um movimento inimitavel de piedade

acima de todo o elogio na alma heroica deum Indio: o

effeilo, para os que acabara de ouvir aquella voz, e de

quebrar o coracao ;
— para nos, que assistimos a esta scena

como espectadores , e de uma profunda admiracao pelo

poeta, que assim realisa o ideal na terra.

E la vao os dous, sem voltarem mais os olhos para tras.

Vera surgindo a aurora; ea pratica que os entretera pelo

caminho revela, para quem ainda a nao tiver adevinhado, a

nobreza de motives que influiram espontaneos no animo do

guerreiro, para poupar a vida a Braz Cubas.

Ao por do sol chegam ao promontorio de Cairucii ; e alii,

em frente ao mar, da Aimbire novo descanso, agora eterno,

aos ossos do pai. Ambos os Tamoyos nesse acto solemne

murmuram um cantico funebre, e sigillam os restos do

velho cacique sob uma grossa pedra.

No emtanto
,
que se passara na recente villa de Sao-

Vicente? Que tera side feito de Iguassii?— Iguassii a formosa

vivia em captiveiro, longe de quanto amava ; mas por entre os

devaneios de suicidio que a assaltavam , sustentava-lhe a

existencia a grata esperanca de se ver salva pelo pai, pelo

amante, pelo irmab, pela taba toda, e ia assira vivendo e

lulando contra a impudicicia de Francisco Dias
,
que a

havia colbido com outras muilas mocas indias, e tomado

para si como mais bella. A casta Musa christaa cala-se

contristada , e nao se atreve a narrar os tratos crueis e os

lascivos ataques do caudilho para violentar a pobre escrava,

lao moca c de tao nobrc animo.
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vcneravel Ancliieta, toilo brandiira, vai tor com Fran-

cisco Dias, descreve-lbe o perigo imminente em que se acha

a villa, por causa do viver licencioso dos que provocam os

Indios, e roga-lhe que Ihe entregue Iguassii, para que elle,

restituindo-a, desarme os inimigos, e para que os outros

colonos imitem, liberlando os captivos.

Dias responde desabrida e impiamente ao santo mis-

sionario, em quem as lagrimas Ihe borbulham a flux.

Esla a villa de Sao-Vicente cbeia de pavor, porque espera

a cada raoraento que as Iribus colligadas venbara anniquilar

a colonia, e os dous servos de Deus—Nobrega e Ancbieta—
occupam-se em pregar pelas pracas a doutrina do Evangelbo,

afim de inspirar ideas de justica a lodos os colonos, affeitos

a cacar e matar os pobres Indios.

A summa destas piedosas predicas termina o setimo

cniAo da Confederaedo.

XII.

maravilboso do poema e sobretudo inlroduzido no

oilavo canto. Satanaz via medrar a lei de Gbristo no Novo

Mundo, e resolve-se a excitar as paixoes todas no coracao

dos colonos contra os dous santos jesuitas, — a uns com

discursos ironicos, a outros com uma pbilosopbia sopbis-

tica e sensual

:

« homem marclia ao bem por lei do insiincto;

E' seu giiia o prazer: virlude e vicio

Sao vans palavras; o inleresse e tudo.

E' vaslo caaipo de balalha a lerra
,

E opposlas forcas seni cessar se embatem

Por lei da Nalureza : a vida e a morle

Surgem desle confliclo ; e a Nalureza

Apoia OS forles quando os fracos gera.

Juslica c poder, direilo a forca

,

E do mando a razao 'sla na vicloria. "
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Assira e que os colonos, ii maneira de tlgres, em quern a

razao se anuviava, iara roubando e malando os pobres Indios,

e a grei de Clirislo ia rainguando cada vez rnais. inferno

porem nao pode gozar per muito tempo do seu triumpho.

perigo que ameoca os colonos ameaca talvez a igieja e os

padres, e e isso que os salva. Tibirica corre as luargens do
Tamandatehy cheio de zelo, reune mil arcos para o combate,

e dirige aos Guayanas algumas palavrss de incitaraento,

aconselhando-os a queimar as cabanas e os campos, e a ir

defender Sao-Vicente ameacado.

Quizeramos ver nesta especie de proclamacao do cacique

nao mais extensao, porque ella de sua natureza devia ser

curta, porera maisfogo, mais vivacidade, mais vehemencia,

da parte de quem pretende cbamar a guerra uma horda indo-

mita conira o feroz e irritado Aimbire. Este defeito porem,

que uma critica mais exigenle podia cbamar de situacao, e

abundantemente compensado pela furia com que o poeta,

transportando-nos ao campo inimigo, nos desenba acbar-se

Aimbire ao saber que Iguassu e captiva em Sao-Vicente, e

quando no fim do quadro de mestre, em que figura anciada

toda a familia da triste noiva, poe na bocca do chefe dos

Tamoyos estas ultimas palavras:

« Loiito Lanqiiele

Vai dar ineu brago aos urubiis faminlos.

Eia ! p'ra Berlioga ! Ao mar canoas;

Nao ha mais que esperar. Ao mar I voemos. »

E com que propriedade e belleza de semelbanca nos nao
pinia Sr, Magalbaes a junccao dos Tamoyos na praia onde
cmbarcam, ao roncar da inubia, e ao cbaraado terrivel do
seu cliefe I

Ao ver cm confusao de loda parte

Como da lorra crguidos, nus, poenlos

,

Correr a praia ccnlenares de Indios,

A memo, as margens do Cedron voando

,

Cuidara ver os morlos revocados
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Ao som da trompa do Juizo eterno

,

Das enlranhas da terra resurgindo,

A Josaphat correr em meslos bandos,

Arrojam-se d'ahi innumeras canoas ao mar, esquipadas

deguevreiros; e o cantico ao som do qual vao os remos cor-

tando as ondas e de tal modo combinado e deixa lal vas;o

n'alma, que e, quanto a nos, a primoira das bellezas do

canto oitavo

;

« Vogn, canoa, que e mare de aniigo;

Ligeira voga, seai temor dos ondas ;

Sao bragos fortes que aqui vao remnndo,

Braces Tamoyos, que a romar nao cansain.

<i Goslo de ver-te pelo mar singrando
,

Cabeceando, levanlando espuma ;

Assim, canoa, assim bufando voa,

Como esses peixes que la vao fugindo.

» mar'sla manso, eslao dormindoos venlos;

Mas p'ra o Tamoyo sempre o mar foi manso

;

Eia, canoa ! o leu balance e doce

Como na terra o balancar da rede. »
•

Nao so aquelle singrando, cabeceando, levantando, bufando,

imita perfeitamente o movimento dos lenhos que brincam e

o plache das aguas que se quebrara, mas a barcarolla e

composta com taes echos que o ouvido juraria ser rimada.

Desembarcam os Tamoyos nas praias de Sao-Vicente.

E noite; e Airabire, reuniudo-os, poe-lbes diante dos olbos

a bistoria de cada tiibu, e conjura-os a acabar o mal na

propria Ibnle , salvando a liberdade e a misera Iguassu.

D'ahi, seguindo o conselbo dos Francezes, divide a gente

em Ires coluninas, marcha na do centro, e dispoe o alaque.

Tibirica porem os esperava prompto e apercebido ncssa

mcsma noite, por aviso sobvenatural de Ancbieta; e c aqui

que o poetn, ao dar-nos conta do viver ascelico do santo

eremita, nos revela o profundo estudo que tern feito do
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espirito luimano no seu estado exccntrico de cxallacao

relisiosa.

Soa o combate ; e Tibmca la esta firme e calmo a porta da

igreja para defender os padres, e para affrontar todos os

perigos, com seis mil arcos. Os cliefes dos Tupis e dos

Carijos, a frente das suas tribus, alii se Ihe vem jimtar.

Para maior terror dos sitiados, sao os Francezes que

dao comeco a accao. Ao voar das settas e ao estridor das

armas que estouram, as mais com os filhinhos nos bracos, e

OS vellios que ja nao podem pugnar, correra todos para o

templo, implorando a Deus misericordia. Na turma dos que

entram vai a esposa de Ramalho com seus Qlhos, e a seu

lado Iguassu. Fora da igreja encarnica-se desapiedado o

combate, ao triste alvor da lua:

Cansado de espargir iiiorles a esmo,

Avanca Aimbire os passes, e rodando

Os ollios, que o furor de sangue tinge

,

Procura os principaos d'eiiue os contrarios

,

Qu'elle veja morrer sob seus golpes.

« Traidor Tibirioi, ondo te escondes

!

Cayoby! Cunhambeba! » Eassim dizcndo,

Corn Braz Cubas se cnconlra. « Es la ? Ihe brada,

Dei-te a vida, e tu vens buscar a morte? »

— Venlio vingar-me; o Porluguez Ihe volla :

Vil escravo, selvagein! rcconhece

Em mini o tea senhor, que vem punir-le. —
Eassim dizendo Ihe desaba ogolpe,

Que apenas resvalou na maca do Indio.

« Tens a lingua mais forie do que o brago

;

Pouca e a gloria de tirar-tea vida.

Si a queres, eu te a deixo ; e tu bem sabes

Si dessa vida alguma vez fiz caso.

Mas vem comigo, e moslra-me primeiro

Onde jaz Iguassu, o quern roubou-a. »

O Portuguez, quco julga aliieio a lula,

Calcula lance, ironico dizendo:

— Quero poupar-le a magoa de choral-a.
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« E cu a infamia da vida que le pcsa. »

E co'a pronipla resposla um proiuplo golpe

Acerta-lhe o Tamoyo, e a um tempo soam

Resposta e golpe, e do infeliz a queda.

« Dar-te nao posso a mortc que mereces

Lenta e cruel ; ii'um so moracnto morre ;

Tcnho prcssa. » E o deixou nadando em saiiguc.

Assim acabou Braz Cubas. E o valente Aimbire continua

a semear estragos por todo o campo. Os outros cbefes,

Parabucu, Coaquira, Pindobucii, Arary, braraam como oncas

faniintas, e juncam o chao de mortos. Distinguem-se do

outro lado os caciques coatrarios, e com elles o represen-

lante do valor portuguez — Ramalbo — , cercado de todos

OS colonos. Entre os mais fortes poreiii cabe o primeiro

logar ao illusli-e Tibirica, primeiro defensor da igreja

nestas entfio incultas plagas.

No ardor da luta, e no adro da capclla, encontra-se com

elle Jac;oanbaro :

— Que vens tu procurar? — diz-lhc o cacique:

Desta espada nao ves pendente a morlc?

« Nao a tenio, replica-lhe o mancebo.

Entrega-me Iguassu, qua alii 'sla dentro.

Um profugo dos teus certificou-me

Que alii a vira entrar com lua filha.

Vai buscal-a ; senao irei eu mesmo. »

E investe para a porta : abi arcam os dous por muito

tempo , Jagoanharo a maca e Tibirica a espada , ate que

a luta se empenha braco a braco; e Tibirica, depois de

haver subjugado o valente sobrinho, levanta-o com forca

herculea, arreraessa-o contra a pedra da soleira da igreja,

e alii Ibe esraaga ocraneo; mas vendo que ainda anceia,

entra, vai buscar uma pouca d'agua benta, e baptisa-o :

« Tirei-lc a vida, disse, mas ao menos

Salvo-le essa alma. "
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E uma bella maneira de acabar com a vida do ardente

vulto, depois da adrairavel descripcao com que o illustre

poela nos desenha todos os pormenores da horrivel pugaa.
E' triumpho do ceo sobre Safanaz.

E a essa hora estava o angelico Anchiela prostrado ante

altar, recitando em coro a Ladainha de todos os Santos,

como a igreja ordena em occasiao de grandes pei-igos ! De
repenle

Pasma, estremece, estatico alii fica

Attento olhando, como si visivel

A seus olhos celeste mensageiro

Ordem suprema Ihe esiivesse dando!

Cala-se o coro, e Nobrega nao ousa

As preces proseguir, nem despertal-o.

Apos breves instantes, como aI§ado

Per uma forga occulla, se levanla

O minislro de Deus; olha, e direito

Vai a Iguassii; co'a mao no hombro Iho toca:

«Ergue-te, oh filha! diz-llie, vem comigo. »

Ambos da igreja sahem. Todos absortos

P'ra deixal-os passar abrem caminho.

Onde irao 1 uns aos oulros se perguntam.

Mas estranho prodigio esperam todos.

Pelas irevas la vao silenciosos

;

Ella chela deassombro, atudoalheia;

Ellecomo impellido, calmo eattenio,

Evilando passar por onde ha sangue!

Que luz na escuriduo, ou que Anjo o guia

Ao campo da^lptalha:' Eil-o que para :

— Ainibire ! chama, c sua voz parece

Resoar em caverna liarmoniosa.

Aimlircl Aimbire! — O rabido Tamoyo,

Que pcrio combatia, so apresenta

Todo escorrendo sangue, espavorido.

— Toma Iguassu, Ihe diz ; deixa-nos, parte-

Em quaiiio fascinado o Indio volvia

Os olhos a Iguassi'i, some so Anchiela
,

E andando sua voz dizia ; — poi'le-
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A inubia da o signal da relirada : os Tamoyos carregam

aos liombros os sens morlos e feridos, e la partem lodos

para as suas canoas.

XIII.

Cbecram as Iribus Tamovas a Iperoby, e abi enterrara os

sens niortos, no meio do alarido das raulberes. velbo

Coaquira, apregoado por todos como sabedor de occultas

virtudes medic.naes, e vate enlre todos, vai anmiando os

feridos com a palavra, e curando-lbes as cbagas por modos

varios. , • •,

No eratanlo Aimbire, cada vez mais ousado, incitava os

Indios a uma nova luta, para extinguir a raca dos tyrannos,

e vin'^ar a morte de Jagoanbaro. Seguro de ter cumprido o

«;ea dever, dando bonrada sepultura aos ossos do pa.,

cumpre tambem a sua palavra entregando a lilba ao Francez

Ernesto que Ib'a pedira em consorcio, e elle mesmo se

deaara esposo d'Ignassu, como para premiar seus proprms

feitos
• esposo somentc em nome, ale que ella cbegue a

aurora das delicias, porque os Indios respeitam severos a

idade da innocencia, e nao colbem o frnclo ainda verde:

Amava Aimbire

A sua tenra esposa, como um lyrio

Tresles a abrir o calice mimoso

Aos beijos do colihri.

Pindobucu, Coaquira e os dous a.nantes enlretem-se em

graves pakstras sobre a vida actuare a futura, e sobre os

mvslerios da religiao de Cbristo, que Iguassu e Aimbire

liaViam aprendido de Portuguezes e Francezes. Mas eis que

divisam ao longe uma canoa esquipada ,
demandando a

praia- - e Nobrega e Anchieta que abi vem ;
e ja ao alcance

da voz, erguem-se ambos, e o primeiro dirige-se as quatro

personagens que estao a beira-mar, e commumca-lbes que

vem entregar-se sem armas em suas maos, porque sabem
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que OS Tamoyos nunca rccusaram liospedagem ao estran-

ge! ro.

« Quern nos procura em paz nos acha amigo?

;

Podeis desembarcar. Jamais Tamoyo,

Para dar agasalho ao eslrangeiro,

Perguntou-llie quern era, e o que querla.

De raais, ha enirenos quern vos conheca. »

Aferra o lenlio a pi-aia. Os missionarios desembarcam no

meio de grande acatamento, e todos os principacs Ihes vem

offereccr o que tern. banquete da chegada orna-se no

chao, em frente da cabana de Coaquira, onde os apostolos

sao bospedados.

No dia segiiinte, ao romper d'alva, os dous santoseremitas

preparam urn altar Iosco a son)bra de urn coqueiro, e o mais

velbo celebra o primeiro sacriticio incrucnto que esses

bosqnes presenciaram.

Fiiida a missa , os missionarios em conselbo com os caci-

ques Tamoyos propoem paz e amizade para sempre , e

mostram quantos bens traria comsigo a concordia para

Indies e Lusos. Aimbire accede a proposta, com a condicao

de selhe enlregarem os prisioneiros, e com elles os ires

chefos Iraidores, e mais Dias, que se atrevera a raptar

IfTuassu.

Nobrega pede aqui a Ancbieta , como mais raoco , mais

ardente e mais versado na lingua tupica , que responda ao

Tamoyo.

Temos pena de nao poder para aqui trasladar
,
por sua

extensao , o edifieante discurso do novo Xavier : e o resume

da doutrina do Filbo deDeus, ensinada na terra aoshomens:

e seu mandado d'amor na ultima bora, e n'uma linguagem

singela c cliaa, como convinba a tal auditorio. Conta-lbe por

fim padre como Dias fora morto , e nega-se a entregar os

tres alleles Indies
,
porque seria isso uma borrenda perlidia.

Os circumstantes applaudcm o orador, e o proprio Aim-

bire cede a forca da razao. Louva o minislerio c o coracao
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de ambos os padres, rememora os services que elles pres-

taram a sua querida Iguassii ; lembra-se ainda attonito da

apparicao fascinadora da igreja; confessa ignorar quem logo

depois tocara a retirada, e propoe agora como unica condi-

cao de paz o ficarem os seus Indios senbores para sempre do

Guanabara, embora os Portuguezesfiquem de posse de todas

as terras ja tomadas.

As tribus ouvem com prazer condioao tao jusla ; mas

Ancbieta, que nada podia prometter , replica a Aimbire que

nao e so de terras que se trata, vislo que terras tem os Por-

tuguezes de sobra , aquem e alem dos mares ; mas que o

devcr que Deus impoz aos seus minislros e o de salvar as

almas dos pobres Indios, e que e mister que os missionarios

habitcra no meio das Iribus, para as guiar a civilisacao.

riomcns incullos n'luiia terra inculla,

Seni haver quem os lire da ignorancia ,

Naiifragos sfio em vasto mar perdidos.

Que a raorte bebem no volver das ondas.

Depois de reflectir ia fallav Aimbire, quando o Francez

Ernesto toraa a palavra , c se oppoe a proposla de paz e ami-

zade com os Portuguezes, que se nao farlam de terras e de

escravos. Lerabra a assemblea que, se nao fossem os Fran-

cezes, nem um so palmo de terra ja teriam os Tupis em seus

ninbos. Rejeita a instruccaoqueos padresolYerecememtroca

da liberdade, e apresenta para doutrinar os Indios muilo

melbor os nomes de alguns calvinistas, que se actiam entre

OS Francos. Abre bem os cancros da civilisacao europea, es-

pecialmenle o do Sanlo-Olficio ; e mostra que com a allianca

dos Francczes podem os Tamoyos formar na America uma

nacao nova e grande, e zombar de todos os inimigos.

Ia responder Ancliieta ao calvinista, quando Aimbire,

interrompondo a Ernesto, bradou :

«' P'ra f]uc lanlo fallar inutilmciUe?

O r|u'ou disso esla dilo; c lorininemos.
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Restiluam os nossos prisioneiros;

E si qnizerem paz, em paz nos Jeixem. »

E a longa discussao assim poz termo.

Corria pelos sevtoes a nova da ciiegada dos missionarios

como dous espias, que vinliam ver o cainpo dos Tamoyos
;
c

esse boato erido pelos Indies , corriam elles em cbusinas

alvorocados, afim de matar os padres. proprio Parabucu

cbe^ra com este intento a Iperoby , seguido dos seus ;
mas ao

dar com os dous sanlos dejoelbos, maccrados pela penltencia

e pelo jejum, relira-se envergonbado. Outros porem per-

sislem na intencao de assassinal-os, ao que obsta Aimbire

furioso, ameacando com a morte quem tentar contra a vida

de qualquer dos dous.

padre Nobrega entende que e necessario ir um delles a

Sao-Vicente patrocinar a causa dos Indies , e d'abi escrever

para Lisboa epara aBahia, rogando a Mem de Sa que sem

demora mande genie para o Rio de Janeiro , afim d'abi fun-

dar uma cidade, antes que o facam os Francezes protes-

tantes ; e communica esla resolucao ao padre Ancbieta ,
o

qual escolbe ficar em Iperoby , como posto mais arriscado.

Separam-se os santos vardes , e parte Nobrega para Sao-

Vicente.

Aqui lermina o canto none.

XIV

Quaiito me apraz a egrogia lieroicidade

Do illiislrado varao, que nao movido

De affecto vil, mas so de amor giiiado,

Mil perigos e a morte assobeibando

,

Todo sesacrifica a bem dos homcnsl

Que oulra virlude a tanlo amor iguala?

Nesta mansao de cardos c de espinbos,

O vero heroismo, que o dever so segue

,

Floridas c'r6as p'ra exultar nao bu?ca ,

Nem OS applauses c o prcgiio da fama :

Mas iicm por isse o mcrccido encoiiiio
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Llie iiegue a Musa da virlurle amiga

;

Antes mais sonorosa a voz erguendo ,

Faca niundo enloar do jiislo o nome.

Anchiela, do li fallo ! e o ceo conceda

Que elerno o nome teu soe em meus versos.

E' com esta bella philosopliia e apostrophe que o poela

abre o seu decinio e ultimo canto.

Consagrava-se todo Anchieta ao bem dos Indios, e ii pra-

tica das virtudes que ensinava: aqucllaalma, purilicada pela

fe, era como um altar de caridade viva, curando os enferraos,

araansando os ferozes, e doutrinando a todos. No meio dessa

natureza virgem , elle moco e severo, para furtar-sc aos pen-

samenlos de concupiscencia , e ao ocio que o podia seduzir

,

faz voto de cantar na lingua lacia a pureza da Virgem Sanlis-

sima : e la vai todas as tardes ao por do sol vagar sosinho pela

praia , com a menle clieia do celesle assumpto , que se Ihe

desliza dos labios em cadentes versos :

Como p'ra vel-o, c alumiar-llie os passos,

Enlre os cirios do ceo se erguia a liia ,

Longa zona argentina rellectindo

Sobre o mar salpicado doardenlia :

Disseras ser um rio do luz piira
,

Que de vulcao celesle a flux surgindo,

Em campo diamantino deslizava. »

Quanta poesia nao vai nesta iinagem , c como c casto o

esplcndor que ella dcrrama em similbante quadro I

Unia voz so espalliou que alii notou-sc

Branca pomba adcjarom torno aovale.

Oh mil vezes feliz a alma sublime

Que abrazada no fogo da poesia
,

Tudo que a loca de barmonia envolve,

Como a flor cmbalsama o arqne a bcija!

Aqui o pocta invoca o ceo que o viu infante bcbor com n
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vida nos bracos maternos o amor da liannonia, e pede-lbe que

inspire , e ouca o seu canto derradeiro, e o seu extrcmo sus-

pironessas terras do saudosoCarioca, ondedescansam osossos

de seus pais. coracao do leitor enche-se naluvalmente de

Iristeza e deunia doce melancolia ao recitar as ultimas aspi-

racoes do cantor illustre
,
que ao levantar de bem longe os

olbos para borizonte da patria pronuncia cbeio d'amor os

nomes de Caldas, de Sao~Carlos, de Alvarenga, de Duiao, do

BaziHo da Gama e de Claudio.

Residia em Iperoby o beroico Ancliieta bavia ja cinco

luas, e cbefe dos Tamoyos acbava mais que longa a deraora

da resposta de Nobrega, que ratificasse os ajustes de paz.

Os Francezes, aproveitando-se da impaciencia do cacique,

incitavam os Indies por diversos modes a nao esperar inais;

porem o cbefe dos selvagens, era cujo peilo nem medo nem
vileza seaninbavam, respondia-lbes que a espera era muita,

mas que a resposta bavia de vir. Ja azizania ia apparecendo

no campo, quando o santo anachoreta Ibes communicou

que uma voz celeste Ibe annunciara novas de paz dentro

em Ires dias. Com etTeito, na terceira tarde veem surgir de

uma ponta de terra uma canoa esquipada, e um Indio na

proa fazendo acenos de amizade: — era Cunbambeba, que

desembarca , beija as maos de joelbos ao veneravel An-

cbieta, e Ibe enlrega uma carta de Nobrega : d'abi vai a

canoa, e volta com todos os remeiros carregados de pre-

sontes, que depoe aos pes do padre.

Ancbieta le a carta, expHca-a aos Indies, exultando de

prazer, da gracas a Dcus peia merce recebida, reparle os

prcsentes polos circumstantes, robora-os nas ideas de paz,

pedc-lbes esquecimento do passado, e dcspede-se de todos :

« So por amor de ti, vollou-llic Aimbiro

,

Acceilamos a paz que, nao pedida,

Nos viesle propor co'o leu amigo.

V« bem quo a lua genie a nao qiicbranle,

Que enlre nos niiigucm falla ao proinellido. »
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Ainda alii passaram juntos essa noite, mas ao romper da

aurora separaram-se, e cadaqual, no doloroso ensejo do

aparlaiuento, traz ao peregrino alguraa offerenda Immilde.

Pindobucu, a filha e Coaquira, pedein em lagrimas ao santo

varao que volte depressa aquellas plngas, onde ficam todos

a suspirar por elle. Anchieta promelte-lh'o, embarca-se, e

ia dentro da canoa llies lanca a bencao.

Porem a doce crenca da pazbem pnuco durou. Urn grande

enxame de Tamoyos, que fogem , chega a Iperoby com

Guaxara seu chafe, dando a fatal nova de que a frota por-

tugueza entrara o Guanabara com grande estrondo, e des-

pejara em terra gente sem oonta. Era Estacio de Sa, que

por ordem da Rainba Hegente de Portugal D. Catbarina

vinba com duas naos do Tejo, e mais dons galeoes que

na Babia Ibe dera Mem de Sa ,
governador geral do

Brazil, e outros navios e barcos pequenos que tomara em
Sao-Vicente , com grande copia de Indies, e os raissionarios

Oliveira e Ancbieta, expulsar os Francezes de todo o Nic-

Iberoy, e fundar nas suas raargens a cidade do Rio de

Janeiro.

Ao ouvir tal annuncio as tribus fleam como fulminadas
;

mas ao pasmo succede o furor, e eis que la vao os Indies

correndo pelo campo em confusao, bradando — guerra ; e

sem esperar as ordens de Aimbire apresentam-se armados

para raarcbar. « Bern vos amoestei eu , dizia Ernesto,

vede se me enganei : eil-os agora , os iniquos, reforcados

6 jactanciosos, que vos vem dar a paga da vossa boa fe. »

— « Antes assimi brada Aimbire furioso :

Agora ao menos

Melhor conhecem todos o inimigo.

Acabou-se a piedade ; e dura guerra ,

Guerra de mortc aos perfulos faremos.

llonque da niarclia a inubia : a guerra vamos

,

E por terra e por mar, cia, parlamos. »

E todos rcpetiram o brudo do i^Mierra, menos Pindobucu e
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Coaquira, que se lembravam das pregacocs tic Ancliiela, e

que , temendo o castigo do ceo, pretendiam com razoes

varias conjurar a tormenta que ia levantar-se. Nao Ihes e

isso possivel, e eil-os emfim lodes chegados a Niclheroy. A'

vista das muralLas mal erguidas da nova fortaleza da Praia

Vermellia, onde tremulam as Quinas portuguezas, os Ta-

moyos enfurecidos investera, ecomecam a disparar milhares

de settas, que Ihe cliovem dentro. Das Irinclieiras bramam os

arcabuzes, entre raios e fumo , que espargem a morte por

toda a parte. Redobra o furor de dia em dia, e repetera-se os

ataques. Dous annos se passam nesta luta cruenta , e a gente

de Estacio , cansada e falta de municoes , coraeca a descoro-

coar. capilao portuguez manda Anchieta a Bahia expora

Mem de Sa as suas fadigas , e pedir-lbe promplo soccorro.

Cum pre Anchieta a sua missao, e ao raesmo tempo e alii or-

denado presbytero. Mem de Sa
,
que se apraz com os perigos

da guerra, manda aprestar a armada, e corre prompto a auxi-

liar a Estacio.

No dia dezoito de Janeiro da fundo a armada portugueza

na babia de Nictheroy, saudando a terra e o novo castello. Ao
horrisono ribombo dos canhoes surgem dos bosques cor-

rendo as praias grandes cardumes de Indios, e enlre elles

Aimbire, olbando attento para a armada fatal

:

Passa a doxtra na fronle anuviada ;

Mesto OS ollios do mar crgue as monlanhas
,

Que siiblimam do golfo a magcstado ;

E as vai como saudando. Apos os volve

De um lado e d'oiiiro aos sous, a fillia, a esposa
,

Que alii com elle esluo. Adeus saudoso,

O ultimo adeus, dizer parece a ludo.

De novo involunlario a nao atlenla;

E a lagrima, rjue a dor llio nega aos ollios,

Llic calie no corarao pelrificada !

D'abi, como acordando ao brado do Ernesto, que Ibe per-

gunta o quo convem fazur , resolve que se alatiue o inimigo
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nas Iriiiclieiras , e que melade da gente tique em Urucu-me-

rira, para que mais segura seja a defesa, sem aventurar ludo

n'ura so com bate.

No emtanto reunem-se em conselho Estacio e Mem de Sa,

eos maisilluslresda companhia dosdous: discute-se eappio-

va-se piano do alaque, e e commettida a execueao a Estacio.

O dia seguinte era consagrado ao santo padroeiro da nova

cidade. Ao surgir da aurora apparelham-se devotamente para

a morte os bravos PorUiguezes , e la vao em rapidos bateis

para terra.

Francezes e Tamoyos os recebeni nas trincbeiras com

pellouros e sellas : os Portuguezes avancam corajosos, cha-

mando por Sao-Sebasliao. Trava-se horrenda luta : nos fossos

espuma o sangueemlagos, onde rolaminnumeroscadaveres :

OS vivos investem como leoes as trincbeiras. « Victoria ! »

brada Eslacio, e o furor recresce de um e oulrolado. Indies e

Francezes caliem por terra em monloes na atioz carnilicina.

Os vencedores vao d'alli gloriosos paraParnapicuby. Laos

espera Aimbire, cujo biaco nao repousa : em torno delle

cahem os conipanheiros bramindo, feridos ou mortos:—elle

OS conculca; os pcdiouros sibdam-lbc ao redor ;—desaHa-os :

passam-lbe pela fronte pedacos arrancados das trincbeiras;

— afTronta-os. E noite horrenda : e um mcteoro medonbo,

onde combatcm demonios.

A pintura desta luta extrema de um povo que expira e

similhante em vigor e correccao a terribca batalba do Cbrys-

sus do Sr. Alexandre Herculano, no seu inimitavel Eurico.

Mas aqui parece o poota tomado de um santo temor e de

uma sympalbia profunda pelo illustre guerreiro quasi mar-

tyr, e prosegue

:

Iiula um momenlo

O Iiidio seguirci. Viclima illuslre

Do amor Jo palrio niiilio e liLerdade,

Ello que aqui nasceu nos lega o exeinpio

Do como esses dous bens aiiiar devemos.



A CONFEDERACAO DOS TAMOYOS. J 09

Poiicos llie restani da guerreira Iribu
,

Que livre aqui nasceii e niorreu livre.

Igunssii, sua esposa, que o iiao deixa,

Varado o peito, aos pes llie cahe e expira,

Seni exhalar um ai ! Para inslantaneo

indoraitoTamoyo. Anle o inimigo,

Que vLctoiia ja brada, Eslacio avulta,

E uma sella de Aimbire a esposa vinga,

Ferindoocapilao, que da vicloria

For poucos diasgozara dos louros.

Rapido apos como um possesso toma

O cadaver da esposa, ao bornbro o lanca.

Empuidia a herculea maca e feroz brada :

« Tamoyosou, Tamoyo morrer quero,

E livre morrerei. Comigo morra

ullimo Tamoyo ; e nenbum fique

Para escravo do Luso : a nenbum delles

Dareia gloria de tirar-mea vida. »

Clieio de raiva e cego, vai abrindo com a maca uma es-

trada de cadaveres per enlre o inimigo, e lanca-se ao mar.
No dia segiiinte os valentes compaiibeiros dos Sasapossavara-

se das fornjjj^s plagas do Guanabara, e tracavam os funda-

inentos do Janeiro, levantando urn templo a Sao Sebastiao.

mar airoja as praias os corpos de Aimbire e de Iguassii, e

santo e piedoso Ancbieta abi Ibes da sepultiira.

Aqui termina a accao do poema. Mas o Sr. Domingos de
Magalbcles nao devia encerrar a sua epopea sem a depor aos

pesdoesclarecido Soberano a quern aofferece, eacujoberco,

n'um memento de grande infortunio, se ajoelhara ainda

bem moco. E' o que elle faz com effeito na magnifica invo-

cacao que segue, que e como a coroa do seu bello poema :

"Excelso Imperador, que juslo empunhas

sceplro do Brazil, onde Teu bergo

For seu ardente amor foi embalado
;

Onde um so coragao nao ba que um ibrono

De amor To niio consagre ; onde espoiUaneas

De livrescidaduos as gralas vozes
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Tuas grandes virtudes apregoam :

Tu, cuja vida vivifica os germens

Da gloria nacional, qiieTe circunda
;

Defensor do Brazil, Tu que inslruido

Dos deveres de Rei, sabes que o ihrono,

Barreira de paixues desordenadas,

O apoio deve ser da liberdade,

Da jusli^a e da paz, e o altar sagrado,

Cujo fogo perenne animar dove

Sciencias, lellras, arles e virludes

;

Monarcha Brazileiro, acceila o canlo

Que Te dedica o vate agradecido
;

E faze que oulros muitos maisditosos,

Porem nao mais da nossa terra amigos,

Elerna gloria dem a Ti e a Patria. »

Diloso Estadoa quern Dcus concedeu um Prinoipe

. . . cuja vida vivifica OS germens

Da gloria nacional

:

e ditoso Cliefe de uma grande monarcliia

Onde urn so coraQao nao ha que um llirono ^fft

D'amor llie nao consagre !

XV

Ucsolvamos agora a ultima e mais importanlc qucstao

que a principio nospropozemos:—Qual sera a lorma por quo

a arte se deve lioje manifestar no Brazil ?

A poesia acha-se actualmente n'um exceliente caminlio

entre as nacoesmais cultas da Europa ; osnomes de guerra,

as alcunhas de parlido, nao lem mais significacao para nin-

guera ; o pugilato das tlieorias acabou felizmente, e o ter-

reno da arte nao e ja lioje um circo de gladiadores,— e um
campo fecundissirao, onde ninguem se bate, c onde lodos

se occupam em trabalhar, com mais ou menos fortuna. As

doulrinas de liberdade litteraria espalharam a semcnteira
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em todo esse carapo ; e ja agora as geracoes novas hao de

eeifar a messe.

Sabemos que na realisacao do ideal se nao pode ir alem

dos Phidias, dos Raphaels, dos Beethovens e dos Camoes,

mas tambem sabemos que nao e irapossivel igualal-os, por-

que Deus, que enviara a terra aquelles sous escolhidos, pode

enviar-lhe muitos outros, que valhara tanto como elles, e

que descubram novos carainhos para se elevarem ao abso-

lulo. Por que razao
, porlanto , querer fixar um cravo no

eixo incansavel em que o espirito humane volve, e decretar

uma bitola lyrannica ao genio? A bitola do genio e a escada

de Jacob : so do alto della e que o horaem deseobre os ca-

minhos do infinite, e escolhe aquelle era que mais se de-

leita. A cada grande pensamento, a cada tropheo de victoria

alcancada pelo espirito contra a materia, sobe o homem
predestinado um degrao dessa escada, ate que se perde na

mysteriosa nuvem que o cerca, e se apresenta extatico diante

do Throno de toda a luz, para dizer a Deus : «Senhor I eis-

me aqui. E' aquelle o caminho que eu pretendo seguir. »

Nos cremos pois Qrmemente no futuro. Ainda se veem
fluctuar aqui e acola na superficie da arte alguns trocos de

velhas poeticas desmastreadas, que ha mais de vinte annos

fazem agua; ainda apparecem alguns teimosos, que se Ihes

penduram irados a um e outro bordo do navio, e nos amos-

tram de la na ponta d'uma lanca o adoravel pavilhao de

Aristoteles; mas elles de la estao vendo os homens predes-

tinados resolver a questao de forma segiindo a vocaeao de

cada um, epordiversas maneiras, todas graciosas, todas se-

ductoras, e sobretudo encaminhadas pelo bom sense, que

sera sempre o guia seguro do espirito na realisacao do ideal

pela arte.

Comtanto que a lingua do pocta — e uma lingua tao bella

como a nossa—se nao delurpe nem se vista a moda, porque

as raodas nas linguas sao a sua abjeccao; comtanto que as

imagens, as figuras, os conlornos, o estylo, os grandes aire-
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vimentos de mestre sejam formosos e natiiraes, deixe-se

voarogenio: toda a inspiracao e divina; toda a forma convem

ao actual seculo, cliome-se ella ode on psalmo, idyllio ou

epopea. Severidade e grandeza nas formas, grandeza e se-

veridade no fundo, tal e a lei actual da arte, tal e o modo

por que ella se devcmanifestar no Brazil,

XVI

Se nos tiveranios tido a fortuna de enipreliender e execu-

tar uma composicuo da ordein o dimens5es dos Tamoyos,

prefeririamos a oitava-rima ao hendecasyllabo solto ; nao

lanto porque todos os nossos bons poetas epopaicos ate hoje

a hao preferido (essa seria fraca razao), mas porque nos pa-

rece que o encanto da vima multiplica a harmonia, e faz

quasi sempre o poeta descobrir maravilhado emseu proprio

engenho bellezas de forma que elle ate ahi desconliecia, e

quesomentellie apparecerara com a instigacao da rima.

Sr. Magalbaes porem preferiu a forma livre a rimada, como

raais severa que e, e sob a qual elle podia dar aos seus vul-

tos toda a correccao que a arte demandava, Foi uma nobre

preferencia, de que o poeta tirou todo o parlido possivel.

Assim mesmo, alguns versos inteiramente prosaicos, ou-

tros deleixados llie escaparam n'algumas scenas, quando

nem o caracter da personagem, neuj a situacao dramatica,

podem justilicar esse deleixo, as vezes necessario. Nem tao

pouco reparouo poeta n'algumas impei-feicoes de linguagem,

n'algumas transposicoes desusadas que aqui e acola appare-

cem, 6 que soam desagradaveis ao ouvido que fora embala-

do na castigada lingua de Frei Luiz de Souza.

A armada portugueza de Mem de Sa surgiu nas aguas de

Nictlieroy era LS de Janeiro de 15G7, quando o astro que e

nosso centre visitava ainda Capricornio. Sr. Magalbaes, no

sen ultimo canto, diz-nos que
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No Aquario signo em meio o sol gyrava,

Quando de Niclheroy no immensogolfo

Enlrou soberba a protectora armada.

E' um anachronismo facil de corrigir e facil de desculpar

em um homem, cujo commercio e muito mais frequenle
com Calliope do que com Urania.

E a final, todos esses raros defeitos e inexactidoes ficam

totalmenteoffuscadospelasinnumeraveisbellezas do poema,
que nao tern similhante em nenhum dos publicados ate

hoje emnossa America do Sul, desde a Araucana de Ercilla,

ate Caramuru de Santa-Rita Durao. A cor local, que o Sr.

Magalhaes espalhou em todo o drama, constitue o principal

merito da sua epopea. Aqui os episodios sao tao interessan-

tes, as pugnas barbaras tao homericas, as personagens, as

descripcoes, as paisagens sao taoamericanas, tao brazileiras,

que elevam o poema a uma das maiores alturas a que a phi-

losophia christaa se pode elevar pela poesia.

A Confederacdo dos Tamoyos sera sempre lida com orgulho

por todos OS amigos dapatria, e considerada em todos os se-

culos como um grande monumento de honra para o poeta,

e de gloria perduravel para o paiz a que elle pertence.

Peinambuco, 9 de Abril dc 1857.

Jose Scares d'Azevedo.



RESPOSTA
A UM TRECHO DO POEMA

CONFEDERACAO DOS TAMOYOS.

Interpellado pelo men amigo Magalhaes , debaixo da

forma a niais solemne, e perante a posteriJade que tern de

alravessar o seu poema da Confcderagdo dos Tamoyos, creio

do meu dever publicar neste moraento a resposta que dei

no anno de 1851 ,
quando recebi uma carta sua de Napoles,

onde vinham transcriptos os versos que se acham hoje

estampados a pagina 113 da edicao princeps do seu poema,

feita por ordera e ds expensas de Sua Magestade o Senhor

D. Pedro II.

meu nome, sem outro merecimento maior ao da antiga

e fraternal amizade que Ihe consagro, foi por elle collocado

n'um dos mais bellos cantos da sua obra, mais com o fim

de iramortalisal-o do que com o intuito que revela, porque

na arte nada sou para merecer tal bonra ; e porque elle,

deposit© intimo de todos os segredos do meu coracao,

espirito illustrado e vidente , conhece perfeitamente as

occurrencias da epoca em que vivemos, o pensamento

predominante dos contemporaneos , e a dcsigualdade dos

nossos elementos civilisadores.

As epocas das raaiorias nao sao as das individualidades,

mormente das artisticas ,
que necessitam de uma tempera-

tura politica mais intensa e mais regular.
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Publico (le anleraao esta resposta porque espero merecer

indulto dos que me accusarera sera saber as duras prova-

coes por que passei nesta vida excepcional, ainda nao com-
prehendida pela maioria de uma nacao nova, berdeira de

graves preconceitos contra o bomeni d'arte, e alheia ao

espirito e a practica que fomentam as bellas artes.

Febzmente para a inocidade, os bomens da actuaUdade

comecam a ver que a grande patria nao esta na extensao

do solo, que a nacionalidade nao e o individuo, e que o

almanak official pouco significa quando o seu pessoal nao

se exorna do amor da patria e dos dons da inteUigencia.

Se devemos a imprensa uma parte desta feliz modi-

flcacao, devemos outra maior a illustracao e disposicoes na-

turaes do Imperador, que mais de uma vez tem dado provas

de que a inteUigencia e para elle a primeira qualidade no

homem : olbemos para cima, e veremos bastantes provas.

Ha dezenove annos que voltei da Europa, e apezar de ser

na epoca da menoridade, fiz alguns services, e dei exemplos

de que era artista e desinteressado. que aqui digo com-

prebende a mais bella quadra da minba vida, a quadra da

mocidade, do vigor, da esperanca, do fanatismo patrio, e a

de tristesdecepcoes. Tarde resignei-me; lioje nao vivo para

o individuo, nao penso mais no artista, nao tenboambicao de

gloria nem deriquezas: trabalbo porque o trabalbo e uma
necessidade; trabalbo para as artes porque o Imperador

assim o manda ; mas o artista desappareceu : as perseguicoes

de alguns egoistas , as ingratidoes de alguns discipulos e

collegas, molestias graves e a desesperanca consummaram
a obra.

Talvez que a minba imaginacao engrandecosse as causas,

avultasse os effeitos, oque nao e culpa minba ; todavia o que

escrevi e o que se passou cm mira, ou o que pensei ver:

desejo de todo o meu coracao estar illudido, e que so sejam

causas as fatalidades de um boraem que nao conbece a

f'elicidade.
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Eis-aqiii por inteiro o periodo a que me refiro. Respondo

somen te aos versos que \ao em italico
,
porque os outros

considero coraofructo da cegueiradeuma amizade fraternal,

como um meio generoso de a justificar mais altamente.

Canlor sublime dos brazilios bosques,

Que fazes dos pinceis que a Nalureza

Com tanto amor te deu ? Caro Araujo,

Tu que pintando o que lao bem descreves

Com essa alma de fogo, que se abraza

N'um volcSo de arrojados pensamenios,

Crear podias maravilhas d'arte,

Que a par dos versos leus mais te exaltassem

,

Porque nao moslras quanto pode o engenbo

,

Que esta Palria accendeu p'ra gloria sua ?

FRAGMENTO DO COLOMBO

Prosigamos no afan.

Ether divine,

Gremio da creacao, asylo elerno

Da celeste harmonia , e dos arcanos

Palentes ao mortal por Deus ungido

Ao ver a luz do sol , a li me volvo.

Em leu ambito puro nao secruzam

Intldos echos de paixoes terrenas.

Ave canora, vou cantar no espa^o,

No livre espa^o da mansao siderea

,

La onde nao se escuta entre saraos

Sibilar a serpente; onde meus hymnos

,

Como OS olhos da infancia a luz propensos,

Do ceo de amor , serenos , sobre a palria

Um dia descerao, sem que os relrinque

Ardilosa fallacia ou vil ciume.

Sarjou-me a face o aguilhao das magoas;

Nevou-me a fronte do inforlunio o sopro

;

Premature trajei vesles seneclas

,

Mas intacta ficou rainha alma arlislica.
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Anieigada nas azas da esperanca

,

O voo lito no olarao da gloria,

Em meu ser le infundisle alma pinUira.

Tres luslros de labor, de risos, lagrimas,

E a fe, virginea fe de urn peilo joven,

O almejo ardente, o generoso impulse,

Tudo, tudo perdi! t meu passado

O arcabouco mirrado da belleza

;

Alveo de urn rio que o volcao seccara;

Trilbo perdido por cerrada mnlta

;

Urn astro extincto, urn desengano liorrivel!

Ja nao tenbo palbela! — Odeio a tela,

Painel de magoas que me corta a vida.

Tantos aiinos deamor, de arduos empenbos,

Tudo, tudo perdi ! Sonbos tao bellos

Conio a virgem celeste da esperanca ,

K'uni sudario de angustias envolvidos

,

Jazem no campo da mortal incuria

,

No barathro odiosododespeito;

No porvir tenebroso dessa gente

Que alegre vive na fatal deserenca,

E as virludes das artes , como os barbaros,

Ufana desestima, e quer sergrande?!

E nada o bomem quando o euro e ludo.

E nada o genio, o heroismo, a bonra,

Quando impera a cubiqa
,
quando o vicio

Triumpliante domina, quando o prisma

Das miseras paixoes irisa o crime

E a verdade refrange. Decepado,

Como um velbo que os tempos doutrinarani,

Na eslrada meabali: Eu vos perdoo.

Nao mancbara meu canto vossos nomes

Escuros no porvir, e so brilhanlcs

Na idade d'ouro amoedado. Basta.

Antes que as velas so desfraldem , antes

Que invada as melas do oceano incognito

O i'ainoso Ligurio, a Italia adeja

117
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Pensamcnlo querido, e sobre as margens

Do mar tyrrheno, na Formosa eslancia

,

Partlienope gentil, amigo poiisa.

Ao som da lyra do brazilio vate,

Que interroga o meu ser, responde accorde.

E sua alma minha alma, o mesmo molde

Formulou-as no ceo, gemeas nasceram

No amor e na amizade, nSo no engenho

:

Do sol radiante avizinhada a sua

,

Da fronte espande nos paineis brazilios

iume divinal que o ceo fadou-lhe.

Pensamenlo querido, voa, voa,

Carinhoso agradeco ao Magalhaes

De haver meu nome eternisado, e a fronle

De brazilos laurels, de amor Ihe adorna.

Como fogo do monle, que a seus olhos

Sulpliurea nuvem pelo ceo distende,

Assim foi minha d6r: o chao creslaram

No memento fatal as minhas Ingrimas

Quando vi condemnado a inutil ocio

O meu fraco pincel , e o verme impuro

Em volalil carcoma Iransformal-o.

O sceptro d'arte pertencia aos Midas,

Juiz era o algoz ! Enlao reinava

O nefando egoismo: Deus e a palria

N'azinhavrado cofre se encerravam,

E as virgens rausas no velabro sordido.

Era outra a minlia fc , oulro meu norle :

Nascera no Brazil. Alilmui dilTere

Do profugo a missao, quando sua alma

Do lar deserla a demandar a palria

Nos aculeos sedonlos da cubica.

Guai de quom nao afere os sentimentos

Do homcm que cm seu berco ve a lousa

,

E de alTectos sagrados circumdado,

Seus deveres conhece, adora a palria

!

Da inhospila e cruel mansao dos homens

Resignado fugi : ao ceo vollei-me.

Para o ceo quo sorria , o o ceo benigno

Oulorgou-m« o espago generoso
,
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Onde eu, liberto, a consciencia em inenle,

Podesse discorrer.

Vi neJIe um Anjo!

No lucido remigio desprondia

Coiicentos divinaes; dos virgens labios
,

Como eslrellas canoras, as palavras

Cadentes aleavam, iransliizindo

Consoio e quielagao ao peilo afllicto.;

Dizia tonto na longinqua esphera,

Que verbo buniano modular nao pode.

Sereno, a terra deslisou , e erguido

Sobre um combro de ruinas, o passado

Cum aceno exhumou. Bern como a nevoa

Do prado erguida e das sonoras brenbas

Pelo vento, e em mil larvas retalhada,

Assim do solo resurgiram mudas

Legioes de phantasmas! Era o povo.

Dos dominies da morle, o tempo exhausto

Nas liitas do passado , confundido

Pelo eodigo eteriio do sepulcbro.

Sorriu-se o Anjo, c para niim (itando

Osolhos caroaveis, disse:

« E' tempo

:

« Ja basla de softVer , enxuga as lagritnas.

« De amor celeste e de barmonias palrias

« O dedo de Adonai ungiu teus labios

« Qiiandoo lume do ceo abriu teus olhos

« La no ameno Jacuby , na terra ovante

« Onde a infancia per brinco toma as armas!

« Canta que es vale. Deixa a tela escrava

« Fanar-se ao bafo das poentas eras.

« Quanlas ves a meus pes, tristonhas larvas
,

II Arlistas foram , desgraoados entes

« Que, a um tacito marlyrio devotados

,

« Em prcmio bouveram do future avaro

« Perpeluo olvido. — A geracao quo os viu
,

« E a miseria offerlou-lbes, jaz scm nome.

i< Para elerno viver-se entre os bumanos
« Nao basla um nome na funerea lapida

,

« ComoZouxis, Parrbasio, ou como ApelleK.



120 REVISTA BRAZILEIRA.

« Onde estao seus paineis , onde o Ceramico
,

« E OS porticos d'oiitr'ora recamados

« De lucidos primores?! Nao prosigas ;

<i A' noite oppoe a luz, ideas planta

« Na puericia fecunda
;
que a nobreza

« Inda as artes do Lello nao pediu

« Mais lustre a seus brazoes; nem a riqueza

« A gloria que a eternisa, — Ha so future

« No teu patrio Brazil , so esperangas.

« A hora do alvanel , hora solemne

,

« Que exorna ocliao e a palria nobilita
,

« Inda esta no porvir ; inda nao fallam

« Com elle a pedra e o sonoro bronze:

« A estatua inda e rochedo. E tu pretendes

« Dar vida a tela
,
que do harmonio circulo

a A orbita remata ?! NiJo te illudas ;

« O furao dos mercados escurece

« As lintas de Corregio e Ticiano

;

« Ahi se compra tudo, ou se permuta

« A gloria por niiserias e agonias.

« Foi mui longa a illusao , allim cedeste.

« A andorinha animosa fende a nuvem

« Que a terra baixa de irovoes pejada ,

< E incolume surgindo , airosa sobe

« A um ceo sereno, que Ihe doura a fronts

« E corpo irisa do maliz ethereo.

« Na atalaia do tempo nao florea

« O peiidao magestoso , como o tronco

« De palmeira verguda por parapeiro

« Se incliaa omaslo na supina mole;

« Da fcsuprema, que remoca as eras

« E povo regenera, a hora tarda

« No teu joven paiz: o cscambo em mcule,

« E OS frivolos prazeres vao gastando

I' O tempo , — mor tliesouro — e a mocidade I

« A bocca do orador inda bafcja

« O Icile escravoqus libou na infancia !

E' forcoso espcrar ; inda pok'ja

* vcrbo do Ypiranga.
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« Eia, nSo pares,

« Eia ,
pintor , a grandiosa tela

« Do oceano , do espago , e do iiifinilo ;

« A luz dos astros, a palheta do iris

,

« A terra tao formosa e variada
,

« E OS prodigios do liomem. Ah ! nao cesses

,

« Do metrico pincel espraia osrasgos,

« No fiat immortal tens o modelo !

« Se um verso deres que o porvir acollia,

« E ledo exare no allar da patria ,

« Fillio ingrato nao foste, assas fizeste.

« Nao vive a prole que a mastins semelha

« Em mutua refilar-se , e que ao futuro

Convicios testa : o Sybarita apalhico

« Nos seus fastos deslembra a humanidade.

« Escravas sao do rico as artes plasticas

,

(I E como elle caducas. Pcristyllos

,

u Douradas regias e marmoreos circos

« No oulono do tempo o chao alaslram ;

K E deus, que vira um Phidias no peiiiiasco,

« Ao p6 do Vaticano iru mesclar-se

« Quando Roma for cinza
,
quaado o Tibre

« Mudar de nome , e alvejar ao lume

« A prole diva que em seu lodo esconde

« Os membros mutilados ! Trisle e ocirculo

« Da humana crenca: o homem do futuro

fl Com pe profanador conculca altares

M For seus pais adorados , e ao descrido

« Vindouro os seus entrega. Tudo morre,

« Tudo perece, mas o vale nunca :

K Da beileza moral , superno anliste
,

« Como ella amado , os coracoes conquisla
;

« A inteiras geragoes perlence o vate ,

(' Perlence aosseus, ao forasteiro, ao barbaro

« Dos bulcoos do porvir ; aos que hao de um dia

« Sobre vossas caveiras vir sentar-se.

« Sao seus versos padrOes que o tempo annullam,

« Monumenios intactosjunto ao ihrono

« E a misera choupana.
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« Quando a palrta

« E' maclrasla cruel, e o rei escravo

« Da iinproba avareza , ou dos tyraiinos

<. Que elle mesmo creava , enlao silencio ;

« Que silencio nao fere a reos dourados :

« Mas quando sobre o ihrono impera um principe

« Como Pedro Segundo ,
que combate

« A rudeza , e em templos de harnionia

« Os sens pagos convene, canla , canla.

« Si oroi te escuta , emmudecer c crime.

« Abraca-le co'a lyra , adora a Musa,

« A Musa da barmonia , a helia virgem

« Em cuja fronle se mislura o luine

« Da videncia celeste ao canto egregio;

« Ameiga os seus diclames , collie o nardo •

(c Que seus labios distillam quando falla

« A' lua dubiosa , ao sol radiante ,

n Ao claro rio , a fugitiva nuvem .

« A' selva escura , ao monolilho alpeslre ,

« A' flordo valle, que reflecte a aurora,

« Ao mar, e aos volcoes , ao negro abysmo,

« Ao homom , a virtude , e ao Deus eterno.

« Na estancifl adora, babitagao da diva,

« Conlinuos gyram fecundando flores

<( colibrio amoroso , a borboleta

« Do etber lilha e de melaes incognitos

;

« Adora a virgem que em perpeluasalvas

« O ser fluclua harmonioso e caridido,

« E ossonbos collie que ella mesma gera ,

(( E no espnco aviventa com magia

« Em vitaes primaveras , ondo o enxame

« Das abolhas do ceo se nectarisa ,

« O orvalho da dor em mel converte ,

« Os extasis em hymnos, eosolhares

II Em raios de belleza eternisada.

« Encosia ao coragao a lyra mystica ,

« Que die nao dormira : sagrado enlevo,

« Mcrce do ceo, as pulsaroesda vida
,

« Gloria ao amor
,
perpeluidade ao canlo.
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« Amanha seerguera do aureo sepulcliro

« Em que Roma jazer um'outra Ilalia
,

« E no ceo nao vera lalhar-se a cupola

« Do auguslo Vaticano ! O verme eterno,

« Que marmor carcomiu do Capitolio ,

« A cruz ovante deixara somente
,

« Mas nao a regia ponlificia , as scenas

« Germinadas na mente endeosada

« De Julio e Raphael , de Miguel Angelo ,

« O homem de ires almas ! Sobranceiras

« A lantas ruirias , luminosas, vivas
,

« As grandes vozes se ouvirao ainda

•I Do Tasso e Dante e do Ariosto egregios.

« Quando a terra cobrir a ingenle ossada

« Do Espartaco brutal, que a mente inquina ,

(> Vingando o captiveiro ;
quando o engenho

« Em regioes mais puras libertar-se

« Da rasoura fatal que ora oacliana
,

« Ea cervizconculcar de sens tyrannos
;

« Enlao erguida , triumpliante , nobre

« A gentil Guanabara , ao sol dos iropicos,

« Seus padroes mostrara, e OS simulacros

« De heroes a sombra de vergeis edenicos.

« Seu povo livre, generoso e grande

,

« Hade as Musas prestar culto solemne ,

« E aos dons da intelligencia mor tributo. »

Ouvisle a voz desse Anjo , 6 meu amigo?

Cantor de Waterloo , ei?-me escusado :

Obreiro nato , no labor nao canso ,

Yotei-mo a lyra , morrerei com alia.

1*0RT0-ALEGRE.
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Opera uacioual.—No dia 17 de Julho de 1857 a Aca-

demia Imperial de Miisica, honrada com a presenca de

Suas Mngestades , exhibiu no G^^mnasio Dramatico a sua

primeira prova musico-diamatica com a opera intitulada

A estrSa de uma arlisla. publico fluminense applaudia

esta tenlaliva artistica com a sua coslumada benevolencia ;

e nao era de esperar de uma assemblea lao dislincta e

illustrada outra manifestacao que nao fosse a de uma
generosa aniraacao.

A realisacao deste pensamento, que promelle um lison-

geiro fuluro, teve origem no dia era que no Thealro

Provisorio o celebre Tamberlick cantou o fragmenlo de uma

opera escripla pelo nosso distincto litterato o Sr. Manoel

de Araujo Porto-Alegre a pedido de M"'" Stoltz, inlitulado

A rcstaurardo de Pernamhuco , cujo fragmeiito foi poslo era

musica polo Sr. Giannini, mestre bonorario da Capella

Imperial, e professor de harraonia e contraponto do Gon-

servatorio de rausica.

Esta nova creacao tern despertado no animo dos nossos

poelas e rausicos ura enlbusiasrao exlraordinario. Neste mo-

mento escrevera para a opera nacional os Srs. Francisco

Manoel da Silva,Joaquira Giannini, Stockraeyereoutrosmes-

tres, sobre librelos de assuraptos brazileiros ; lalvez liaju

concorrido para este acorocoamento a pralica dos ibeatros

da Europa adoptada pela nova Academia musical, na qual

o arlista cnconlra o fructo de seu Irabalbo sera a inter-
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ferencia ou o Interesse dos emprezarios, as mais das vezes

movidos por um calculo
, que tende a sacriQcar a arte ao

monopolio.

A JVebulosa. — Acha-se no prelo quasi a concluir-se

um poema em seis cantos do Sr. Dr. Joaquim Manoel de

Macedo com a denominacao de Nebulosa. nome do illustre

autor, ja conliecido por tantas e tao variadas obras em
prosa e verso , nos da certeza de que esta nova produccao

sera mais um florao de gloria que elle ajuntara a sua tao

bem raerecida coroa de poeta.

Poesias do Dr. Goucalves Dias.— Acaba de cheffar a

esta corte, impresso em Leipzig, um Undo volume con-

tendo todas as obras lyricas do nosso illustre compatriota

o Sr. Dr. Antonio Goncalves Dias. Os tres volumes
, que o

nosso vate aqui publicara com o titulo de Primeiros, se-

fjundos, e ultimos cantos, se acham reunidos nesta bella

edieao, que em breve sera exposta a venda.

Eslatua equestre.— Por uma carta escripta de Pariz

pelo Sr. Rocbet soubemos que este babil estatuario, encar-

regado do monumenlo
,
que deve ser levanlado a memoria

do Fundador do Imperio, ja comecara os sens trabalbos;

e que S. M. o Imperador dos Francezes puzera a sua

disposicao todos os cavallos das imperiaes cavallaricas para

elle escolber o mais formoso , e que elle preferira o so-

berbo andaluz pertencente a Sua Magestade a Imperatriz.

Sociedade Ypiranga. Esta Sociedade adoptou por una-

nimidade de votes a proposta de seu socio o Sr. Manoel

de Araujo Porto-Alegre para que na Praca da Gonstituicao

se erigissem as estatuas do Visconde de Cayrii e de Jose

Bonifacio de Andrada. Ao primeiro desles dous Obreiros da
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Independencia so deve a iniciativa da abertura dos portos

do Brazil, decretada pelo Principe Regente o Senlior Dora

Joao VI: e quanto aos services do segundo , sao elles tao

conhecidos que seria ocioso recordal-os.

Academia Imperial das Bellas Aries.— A congregacao

da Academia Imperial das Bellas Artes, reconhecida aos

services preslados ao estabelecimento pelo Sr. conselheiro

Luiz Pedreira do Coiitlo Ferraz, quando ministro e secrefario

de estado dos negocios do imperio, mandou fozer o sen busto

em marmore de Carrara para ser collocado na bibliotbeca a

par do busto do visconde de S. Leopoldo, fundador da

mesma academia.

Sociedade Auxiliadora da Iiidustria IVacional. — Sr.

Dr. Burlamaque, actual director do Museo nacional, acaba

de ser nomeado pela Sociedade Auxiliadora da Industria

Nacional para redigir o seu periodico. Os estudos especiaes

deste benemerilo cidadao sao garantia snfticiente da boa

escolha que delle fez aquella util associacao, e anciosamente

aguardamos a leitura dos excellentes artigos de tao laboriosa

penna, com que semduvida exornara o dito jornal.

Orianda. — As ultimas amostras de papel para irapressao

typograpbica , desenho e escripta, que vimos sabidos da

fabrica de Orianda, propriedade do Sr. Dr. Capanema, nos

dao toda a esperanca de era breve poder ella rivalisar com

as melbores fabricas europeas. papel para desenbo e quasi

igual ao da afamada fabrica de Watbmann de Londres, e

as amostras do papel fabricado para o sello fixo sao muito

superiores ao que o Tbesouro nacional iiiiporta para esse

fim.



NOTA

k MEMORIA SOBRE A ORIENTACAO DO PLANO OSCILLATORIO

DO PENDULO SIMPLES

PUBLICADA NO COMECO DESTE VOLUME.

Em a nossa memoria escripta no anno de 1853, sobre a

theoria malhematica da orientacao do pendulo, deduziinos

a formula seguinte :

^ rr^ sen 1 sen. Pm ben. TV=
^' i— cos^l sen}P

na qual W representa o movirnento angular apparente do

piano oscillatorio do pendulo, em senlido contrario da

rolacao terrestre ; na hypolhese de conservar permanente-

mente o piano oscillatorio a sua orientacao inicial.

Se porera esla hypothese nao lem logar para um angulo

de rotacao P de qualquer grandeza, ella sera rigorosamente

verdadeira para um angulo de rotacao extremamente pe-

queno, ou o que e a mesma cousa durante um tempo extre-

mamente pequeno, qualquer que seja a latitude). do parallel©

terrestre em que fnncciona o pendulo,

Esta segunda hypothese autorisa odesprezo da quantidade

[Cos^ 1 sen^ P) ; tomando a formula (1) a seguinte expressao

mui simples

(2) ?F = P sen X.

Esta f(3rmula coincide perfeilamenle com a que fora de-

monstrada pelo illustre sabio M. Lionville, raembro da

Academia das Sciencias de Pariz, servindo-se para esse fim

do principio mecbanico da composicao das rotacoes.
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Cum pre declarar aqui que s6 llvemos conliecimento

dessa formula de M. Lionville alguns annos depois da

publicacao daquella nossa meraoria.

A nossa formula (1) ofTerecera portanto um methodo

differente de invesligacao para chegar ao resultado, que

representa a formula (2), submettendo-a a condicao da

segunda hypothese , que serviu a demonstracao de M.

Lionville.

Rio de Janeiro, 24 de Junho de 1857.

C. Baptistad'Oliveira.
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GEOMETRIA ANALYTICA.

THEORIi\ DA LINHA RECTA E DO PLANO

CONSIDERADOS NO ESPACO.

I

PiiOBLEMA. Sejam dadas as rectas indefinidas OD e OD^,
forniando no espaco urn angulo qualquer TF, no ponto da
sua interseccao (fig. 1): lomem-se arbitrariamente nos
lados desse angulo os ponlos(m, m'), cujas coordenadas, em
relacao aos ties eixos orlhogonaes [OX, OY, OZ), sejam res-

pectivamente {.r, y, z), [x', y\ z']; e forraem estas coorde-
nadas com as rectas OD e OD' respectivamente os angulos
{a, b, c), (a', 6', c').

Pede-sc uma equacao que de uma funccao trigonometrica
do angulo W, expressa nos seus lados de grandeza dada

{A ' A') '
e nas coordenadas dos pontes (m, m') ; ou sornente

nos angulos formados por estas coordenadas com os referi-

dos lados.

Pela geomelria elementar, e pela trigonometria plana,
tem-se

mm'=AN-A' —2A A'^'os, W={x'-xf~ir[yi—yf-\-[z'—zyi

donde se tira

(') AA' Cos, fr=xx>-\-yy' -f zz'.
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Dividindo ambos os membros desta equacao por Z\/\', e

observando que, pelas condicoes do problema, tem-se

-^= Cos. a; —=Cos. b: — =Cos. c:AAA
e semelhantemente

fL=Cos. a' ^=^Co^. h':—,= Cos. c'

A' A' A'
vird

(2) Cos. W==Cos. a Cos. a'-f Cos. b Cos. 6'+ Cos . c Cos. i'.

As equacoes (1) e (2) dao a solucao conipleta do problema

pi'oposto.

Se ponto vertice do angulo W for dado no espaco

pelas suas coordenadas (/", g, h), referidas aos eixos {O'X',

O'Y', O'Z') respectivatnente parallelos aos primeiros, refe-

rindo a esses eixos as coordenadas dos pontes [m, m'] ; a

equacao (1) tomara a seguinte forma mais geral

:

(3) AA' Cos. W={x-f) [a:'-f)Jr[y-g] [ij'-g]

Pelo que respeita a equacao [^, conservara ella a mesma
forma : ficando porem entendido, que os angulos que entram

na expressao do segundo membro referem-se as projeccoes

dos lados do angulo IF sobre tres rectas parallelas aos eixos

do novo systema, passando pelo verlice do mesrao angulo:

e OS cosenos daquelles angulos flcarao expresses em funccao

das novas coordenadas, da maneira seguinte:

^

—

f ^ y— Q *— h—-—= Cos. a ;
——^=Cos. h ;

—— = Cos. c :A A A

^^= Cos. a ; ~T= Cos. // ; ^^= Cos. a'A A' A'
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Nas applicacoes que passamos a fazer da equacao do
angulo W considerado no espaco , usareraos por mais sim-
phcidade da eqiiacao (I), excepto nos poucos casos em que
f6r indispensavel o emprego da equacao (3).

II

Fazendo ^= 0, na equacao (1) , vira

Esta equacao pode referir-sea duas hypotheses differentes,
a saber: 1° suppondo que as duas rectas {/\, ^') crescera
indeflnidamente ate comprehenderem no infinito o ano-ulo
W=0, conservando-se constantes as coordenadas dos pontos
(m, m')

:
2° suppondo que aquellas mesmas rectas coin-

cidem
,

e que por conseguinte os pontos {m, m'] existeni
sobre a mesma linha recta, sendo determinados pelas res-

pectivas coordenadas. Em ambas eslas hypotheses os angulos
lormados por Z\ e A', respectivamente com os tres eixos

eoordenados, ou com tres rectas parallelas aos mesmos,
serao iguaes

: e a equacao (2) tomara era um e outro caso
a seguinte forma:

(5) 1 =Cos:-a -I- Cosrb+ Cos.'c.

Esta equacao exprime pois a condicao que caracferlsa o
parallehsmo de duas linhas rectas dadas no espaco: e ao
raesmo tempo uma notavel propriedade inherente aos an-
gulos formados por uma linha recta no espaco com tres

outras parallelas aos eixos eoordenados, ou com estes mes-
mos eixos.

A equacao (i), na hypothese de coincidirem as duas rectas

(A. A') degrandeza finita, eneerra um bello iheorema de
geometria, que pode ser enunciado da maneira seguinte:

produdo das diagonaes de dous parallelipipedos rectangu-
lares i, igual d somma dos productos das suas arcstas homologas:
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ou em outros termos: o rectangulo comprchcndido pela dia-

gonal de um parallcUpipedo rectangular, e por uin seginento

(jualqucr da mesma diagonal, e igual a somma dos rectangulos

formados pelas projeqoes respeclivas das dilas linlias sobre as

Ires arestas contiguas.

Fazendo agora W = -y, nas equacoes (I) e (2) ; vira

(6) {)= xx^-\-y]}'^-z-J

(7) = Cos. a Cos. a'-f- Cos. h Cos. />' -\- Cos. c Cos. c'.

A equacao (ft) corresponde ao caso era que as duas rectas

/\, /^') sao perpendicnlares entre si : e a equacao (7)

encerra a condicao a que devem satisfazer os angulos con-

cernentes a essas rectas, para que fonnem um angulo recto,

isto e, para que tenha sempre logar a reciproca perpendicu-

laridade, qualquer que seja a posicao de ninbas as rectas,

em relacao aos tres eixos coordenados,

Se suppozer-se invariavel a posicao de /\ no espaco ; isto

e, se forem conslanles os angulos [a, b, c], podendo variar a

grandeza de /\, e por conseguinte as coordenadas do ponio

(m), a saber [x, y, z); a equacao (6) da a solucao do seguinle

problema : Do ponto (0), tornado cm uma recta dada de posigdo

no espap, levantar uma perpendicular a essa mesma recta.

E evidente que sendo a perpendicular pedida repre-

sentada pela recta /\J, o problema ficara indeterminado,

\isto que esta perpendicular podera lomar lodas as posicoes

possiveis ao redor da recta fixa /\, satisfazendo sempre os

angulos que Ihe sao concernentes [a', b', c'] a equacao de

condicao (7). Ficaria porem determinado o problema, se em
logar de uma recta perpendicular se tratasse de um piano

:

porquanto a recta /\J, em qualquer posicao que possa tomar

relativamente aos eixos coordenados, existira sempre no

piano que passar pelo ponto perpendicularmente d recta.

fixa A- Nesta hypolhese, dividindo a equacao (0) por /\, e
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fazendo ahi as convenientes substituicoes, ter-se-lia uma

equacao propria para dar a posicao de um piano que passa

pela origem das coordenadas; e ao mesmo tempo deter-

niinar nelle um ponto qualquer [m'), pelas suas coordenadas

[x', y', z'y, a saber:

(8) 0=x' Cos. a+y' Cos. h-^z' Cos. c.

Da equacao (0), considerada em loda a sua generalidade,

deduz-se ainda um resullado assas curioso, a saber: 1* que

OS productos das projeccdes homologas das reclas [/\, /\')

sobre os Ires eixcs coordenados dao uma somma, que e

sempre igual a zero, qualquer que seja a posicao dessas

reclas em lelacao aos eixos coordenados, e qualquer que

seja a grandeza de cada uma dellas : 2" que um desses tres

produclos sera necessariamente affecto de signal contrario

aos dos outros dous; isto e, que sera elle positivo quando

forem esles negativos, e vice-versa ; o qual tera por csla

mesma razao a propriedade de ser o maximo dos Ires, para

qualquer posicao dada do augulo recto coraprebendido pelas

referidas linbas.

Fazendo na equacao [i] A= A'; ^ira

Esla equacao representa na geometria elementar, como se

sabe, a relacao entre a diagonal de um parallelipipedo rec-

tangular e as suas tres arestas contiguas ; e pode exprimir

em geral uma relacao analoga entre uma recta de grandeza

finita, que passa pela origem das coordenadas, e as suas pro-

jeccoes orthogonaes sobre os tres eixos.

Nesle caso enuncia-se essa mesma propriedade em termos

mais geraes, a saber: que a quadrado de um segmento de

grandeza qualquer, tornado em uma recta dada de posimo no

espago, 6 igual a somma dos quadradosdas suas projccedes ortho-

gonaes sobre os tres eixos coordenados.
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Divldindo ambos os membios da equacao (9) por ^ , e

fazendo ahi as devidas substituicoes , vira

(10) /\=x Cos. a-f- y Cos. b -}-z Cos. c.

Esta equacao refere-se a linba recta considerada no espaco,

e faz ella conhecer a posicao da recta pelos angulos cons-

tanles(a, b , c), determinaiido a posicao de um ponto qual-

quei [m), tornado na recta, pelas suas coordenadas [x, y, z)

;

e por conseguinte a grandeza de /\^ ,
que representa a

distancia desse ponto a origera das coordenadas (O). Deve

porem esta equacao estar sujeila a condicao de ter-se serapre

— = Cos. a; ~~ == Cos. 6, -^ = Cos. c.AAA
A equacao (10) exprime por outra parte uma propriedado

notavel, inherente ao principio das projecedes: porquanto

sendo OS tres termos, que corapoem o segundo membro
dessa equacao, equivalentes as projeccoes das coordenadas

[x, y, z), sobre a recta /\, da qual sao essas mesmas coor-

denadas as projeccoes orthogonaes sobre os tres eixos , pode

d'ahi deduzir-se o seguinte tbeorema :

As projecgoes de um segmento qiialquer tornado em uma linha

recta dada de posicao no espaco, sendo projectadas novamente

sobre a mesma recta, determinam ahi projeccoes cuja somma 4

igual ao referido segmento. Ou era termos mais abreviados:

e segmento projectado igual a somma das suas tres projeccoes

inversas. Chamando directas as primeiras projeccoes do seg-

mento sobre os tres eixos, e inversas as que tem logar sobre

a recta, em que exisle o segmento.

As equacoes (9) e (10), comparadas entre si, fazem co-

nhecer ainda o resultado seguinte, a saber: que a somma

das projeccoes inversas representa a raiz quadrada da somma

dos quadrados das projeccoes directas.

Querendo que a equacao (10) encerre explicitamente a

condicao de passar a recta, a que ella se refere
,
por una
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ponto dado no espaco, pelas suas coordenadas em relacao

a Ires eixos parallelos aos primitivos; considerando o ponto

comrauin a origem destes eixos e a linha recta, como o

ponto dado no espaco, a equacao (10) tomara a forma geral

indicada pela equacao (3); a saber:

(10 bis) AH^J—/) Cos. a-{-{y—g) Cos. b-j-{s—h) Cos. c.

Keporlando-nos a equacao (10), supponha-se que a recta

/\ e projectada sobre o piano coordenado dos [x, z), por

meio da perpendicular abaixada da sua extreraidade [m)

sobre este piano : e represente-se por /\i a grandeza dessa

projeccao, a qual forme com o eixo dos [z] um angulo desig-

nadopor (fj), sendo por conseguinte i-^— Ci j
o angulo for-

mado com o eixo dos [x].

Fazendo agora variar a posicao da recta /\ ate confun-

dir-se com a sua projeccao /\i ; isto e, fazendo 6 = ^, e por

conseguinte y=0; conservando-se invariaveis [x, z): os

angulos (c, a) coincidirao respectivamente com os angulos

N) G (^— cA. Ter-se-lia portanto para equacao da recta

^1 no piano dos [x, z]

[n] /\y=xCos. [^

—

cA^-zCos. Ci=xSen. Ci~{-zCos.Ci.

Praticando o mesmo relalivamente ao piano dos [y, z] ;

designando por ^2 a projeccao da recta ^ sobre esse piano;

e por (cj) angulo por ella formado com o eixo dos (2);

ler-se-ha semelhanlemente a equacao da recta ^2 no piano

dos [y, z] ; a saber

:

('*') A2 = y Sen. r-i -\- 2 Cos. c^-

As equacoes (w) e (n'j, que determinam em posicflio e
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grandeza as projeccoes {/\u Aj) ^^ recta (A) consideraila

no espaco, podem substituir a equacao (10); por isso que,

conliecidas a posicao e a grandeza das projeccoes At' A2
sobre os pianos dos [x, z) e dos [y, z), uma simples cons-

truccao geometrica dara a posicao e grandeza da recta A
no espaco ; ou porque, dadas as equacoes [n] e [n'], e sempre

possivel deduzir dellas analyticamenle a equacao (10): conio se

vai mostrar.

CoNSTRUcrAO GEOMETRICA. Por cada uma das projeccoes

(Ai» A2) faca-se passar ura piano perpendicular ao respectivo

piano dos [x, z), e dos [y, z): a interseccao desses dous

pianos determinara evidentemente a posicao de A ^^o

espaco; e o ponto em que essa linha for cortada pela per-

pendicular levantada na extremidade de Ai . o" *^^ /S.i> no

respectivo piano normal, determinara a grandeza daquella

recta.

Deduccao analytica. As equacoes [n] e (w') podera ser

transformadas em outras equivalentes, e de raais simples

expressao, eliminando dellas Ai 6 As* da segiiinte ma-

neira

:

Faca-se A =tg. Ci; eB= t(j. Cj. Sendo [x, z) projeccoes

de Ai respectivamente sobre os eixos dos [x], e dos [z] ; e

[y, 2) as projeccoes de A2 sobre os eixos dos (?/), e dos [z]:

ter-se-ha

z= Ai Cos. c^; z= A2 Cos. Ci.

Substituindo nas equacoes (//) e (n') os valores de Ai ^ de

Ajj lirados destas duas equacoes ; vira

(11) x= Az;y= Bz.

Estas equacoes podem ser deduzidas directamente pela

trigonometria: e sao ellas usadas de preferencia nos tratados

classicos da analyse applicada. Uma vez conhecidas as

tangentes /i e 5, flcarao por ellas delerminadas nao so a

posicao do cada uma das projeccoes (Ai» A^^- ™8S lambem a



GEOMETRIA A.NALITICA. 137

projeccao, ou o ponto projeclado sobre essasrectas, sendo

dada uraa qualquer das tres cootdenadas. Resta agora s6-

mente exprimir os cosenos dos angulos [a, b, c], que enlrara na

equacao (10), em funccao de ^ e de -B.

Na dedijccao da pquacao (10) tiveram logar as equacoes

seiiuintes

:

a:= /\ Cos. a: 11^= Z\ Cos. b; z= /\ Cos. c.

Eliniinando ehtre eslas equacoes, e as duas precedentes,

as relacoes - e - ; vira
z z

Cos. a „ Cos. b

Cos. c Cos. c

ou

Cos. a= A Cos. c;

Cos. b ='B Cos. c.

Substiluindoos valores de Cos. a, e Cos. b, na equacao de

condicao (5) l= Cos.^ a-\-Cos.^ b-\-Cos.^ c; vira

l={.e-\-B^-^i)Cos.^c.

Ter-se-ha porlanto

1
Cos."" c=

(12) Icos.H=

Cos.^ a=

A'-{-B'+i

A'+B'-^i

A'

Determinados assim os angulos [a, b, c], a equacao (10)

nao podera representar outra linha recta senao aquella,

cujas projeccoes sobre os pianos dos [x, z] e dos ()/, z] sao

dadas pelas equacoes (11).

As equacoes (11) podem ser transforraadas em outras duas
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equivalentes, expressas nas tangentes dos angulos formados

pelas projeccoes (/\i, ^,) respectivamente com os eixos dos

ix) e dos [y]: porquanto designando por A' , e B' , essas novas

tangentes, tem-se pela trigonometria

AA'=\; BB' = 1

As equacoes (11) tomarao por conseguinte a forma sira-

plesmente invertida , a saber

:

(11 bis) z = A'x;z= Biii.

As equacoes (12), pondo nellas ( — ,-^)emlogarde(.4,B),

afim de corresponderem as novas equacoes precedentes,

ios

:

ficarao transformadas nas seguinles

:

Cos.^ c=
A''B"-}-Ai'^B'^

(12 bis) Jcosrb
"^'^

Cos.^a-='

A''Bi'-{-Ai^-\-Bi^

Bi^

JiW+AJ^W
Eslasexpressoes dos tres cosenos sac, como se ve, menos

simples do que as suas equivalentes do nM2 : e d'ahi vem
a preferencia que se da as equacoes (11) nas applicacdes

analyticas.

Eslando os angulos (a, b, c] subordinados a equacao de

condicao (5), e evidente que bastard sempre conhecer dous

quaesquer desses angulos, para que a recta /\ flque deter-

minada de posicao.

Pondo na equacao (1), depois de elevar arabos os seus

raembros ao quadrado, (1— Scn}W] em logar de [Cos} TV);

y'lrk

(13) A' A" Sen.' W=^A' A'' — {xx>+yy'-\-zz')\
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Dividindo ambos os membros desta equacao por /\^, e

fazendo as devidas subsliluicoes; vira

(U) Z^"" Sen? W=^-'—[x' Cos.a-^iJ Cos. h+z'Cos. c]\

Representando por [p] a grandeza da perpendicular abai-

xada da exlreniidade da recta /\j sobre a direccao de /\,
ler-se-lia evidenteniente

(15) p= /\'Sm. If

Snbstituindo pois o primeiro membro da equacao (14)

por ])', pondo em logar de /\'' (no segundo membro) a ex-

pressao equivalente (ic'"-f-!/'"+2'^)(Cos."a-|-Cos.^6 -j-Cos.^ c);

e executando as operacoes indicadas ; vira

(16) f= (a;' Cos. h -y' Cos. af + [x' Cos. c—z' Cos. af

-^iy'Cos.c — z' Cos.bf.

Esta equacao resolve o seguinte problema :

Dado um ponto no espago, peJas suas coordenadas (x' y, z')

achar a cxpressdo da perpendicular tirada desse ponto sobre

uma rcda , que passa por um ponto determinado (0), e cuja

dirercdo 6 dada pelos angulos (a, b, c) que ella forma com os tres

eixos coordenados.

Se o ponto 0, por onde passa a recta dada de posicao, for

determinado pelas suas coordenadas
[f,

fj, h), em relacao

ao systema de eixos [O'X', O'Y, O'Z') parallelos aos primi-

tivos ; e bem assim as coordenadas [x', y', z') da extremidade

da perpendicular (p); a equacao (16) lera uma expressao mais

geral, pondo (.x' —
f], [y>

—
g], [z'— h), em logar de [x', y', z']

;

a saber

:

(17)/r=[(x'—/) Cos.h—{y'—ij]Cos. aY-\-[{x'—f] Cos. c

—{z'—h) Cos. ny-^[{y>—g) Cos. c-{z>—h] Cos. by.

Sc quizer-so transferir a origem dos eixos coordenados
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para o ponto dado no espaco, pelas coordenadas (.x', y', z'];

ou, que e a mesma cousa, para o ponlo donde e tirada a

perpendicular
[p] ; bastara fazer x' — f=Xi; y'— ^= yi\

z'— h=Zi : e fazendo eslas subslituicoes na equacao prece-

dente, vira

(17 bis) p^={criCos. b—iji Cos. ttf+K ^os. c—Zi Cos. a]

-\-{yi Cos. c—Zi Cos. bf.

Esta equacao especial tern applicacoes importantes na

inecanica racional: e deve ficar entendido que as novas

coordenadas (xi, ji, Zj] referem-se a qualquer ponto do

espaco, por onde passa a recta dada de posicao.

Ill

Dada a equacao (1) do angulo piano considerado no espaco,

haveraos della deduzido as propriedades geraes da linha

recta, considerada tambera no espaco : no presente arligo

trataremos especialmente das parlicularidades inherentes

a linha recta, considerada era ura piano, como urn caso

particular da linha recta considerada no espaco.

Projectando a recta /\ sobre o piano dos [x, z] havemos

nosachado, no art. II, para essa projeccao a equacao

(r) ^1 =x Sen. Ci-f-2 Cos. Ci

Devendo nesta equacao considerar-se [x] e [z] coino as

projeccdes de /\x sobre os eixos dos [x] e dos [z); e repre-

sentando [c^] o angulo formado por ^i e o eixo dos (z);

divididos ambos os membros da equacao por ^i; e substi-

X z
tuindo ahi — por Sen. Cj ; e —por Cos. Cj; vira

Z\i ZAi

(r') l=Sen'ci^Cos.^Ci

Multiplicando ambos os membros da mesma equacao por

^1 ; e fazendo ahi as devidas subslituicoes ; viri
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As equacoes (r', )") expriineni propriedades analogas as

que achainos (5) e (9) para a linha recta considerada no

espaco: das quaes se deduz que a posicao e grandeza de

lima linha recta , em relacao a dous eixos orlhogonaes que

existara no mesmo piano, e por cuja origem passe a mesma

linha recta, ficarao delerminadas pela equacao (r); sendo

dados um dos dous angulos que ella forma com os referidos

eixos, e a grandeza das duas coordenadas referidas a qual-

quer dos seus pontes.

Designando por [A) a tangente de [ci] , e eliminando ^^
da equacao (r), por meio da equacao 2= Ai ^o^- <^' havemos

transforraado , no mencionado art., aquella equacao na

seguinte :

(s) x= Az.

E evidente que esta equacao, mais simples do que a

equacao (r), resolve os mesmos problemas, relalivaraente a

linha recta que ella represenla , ficando sempre suben-

tendida a propriedade expressa na equacao (r").

Projectando tambem a recta /\' sobre piano dos (r, z],

e designando por /\i' essa projeccao, assim como por i a

tano'enle do ano-ulo que ella forma com o eixo dos (i): ter-

se-ha semelhantemente

[t] x' = AiZ'

Se suppozer-se que o ponto 0, origem das coordenadas,

se afasta indefinidamente dos pontes representados pelas

coordenadas [x, z], (x', z'), angulo comprehendido pelas

rectas Ai e A'l decrescera tambem indeflnidamente ; e

quando este se tornar mllo, as duas rectas ficarao rigoro-

samente parallelas, sendo prolongadas ao inflnito : e sendo

cortadas por uma recta qualquer parallela ao eixo dos [z],

farao ellas com a recta secante os angulos correspondentes
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iguaes. Ter-se-ba portantopara expvimir a condicrlo do paval-

lelismo de duas reclas, que forniem com o elxo dos (2)

angulos dados pelas tangenles {A, A^), a seguinlc cquacao

:

(w) A= A,

Supponha-se agora que a recta /X/ , movendo-se no

raesmo piano, toma uma posicao perpendicular a recta /\,.

A equacao (7), que exprime a condicao da perpendicula-

ridade enlre duas rectas consideradas no espaco, tomara

nesta hypothese a seguinte forma : attendendo que deve

p6r-se nella -^ em logar dos angulos ropresenlaJos por (/;, 6'j;

(ci, c',) em logar de [c, c'];
[7)
— ^^ e f^— ^/) ^^^ •ogai' f'^

la] e de a') ; a saber

= Sen. Ci Sen. c/ -f Cos. Ci Cos. r:/

Dlvidindo ambos os membros da precedente equacao por

Sen. Cj

[Cos. Ci Cos. Ci']', pondo A em logar de ; e yl, em logar
Cos. 6'i

, Sen. (*,*.,

[v] 0=1+^A

Desta equacao de condicao se lira

Esle resultado mostra que a recta /\'i, na hypolbese

de ser perpendicular a ^1, devera formar com o cixo dos

[z] um angulo negativo, e ao mesmo tempo complementar

do angulo formado por ^i, se for esle angulo agudo : no

caso porem de ser obtuso, sera aquelle primeiro angulo

positive, e complementar do suppleraento do sogundo

»

dentro dos liraites de (rr).
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Se na equacao (.s-), [t], [u), [v] se substitiiirem A e Ai por11.
^- e — respectivamente, ter-se-aa uni novo systeraa de

equacoes analogas as precedentes, nas quaes a posicao das

reclas ^i, e /\'i e reportada ao eixo dos [x], pelos angulos

que formam com este eixo, cujas tangenles sao designadas

respectivamente por A' e A'l, a saber:

{s>]
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nas equacoes que as reprcsentam, qiier seja em relacao ao

eixo dos [z], ou ao eixo dos (.r).

Heporlando pois a equacao [s] aos eixos coordenados [O'X',

O'Y' , O'Z') , parallelos aos primitivos; e designando por

(/^' j;' /t') as coordenadas de um ponto do espaeo, differento

do ponto 0, pelo qual passa a recta parallela a /\/i', e por

[x" y" z") as coordenadas de um de seus pontos , referidas a

aquelles mesmos eixos ; virao expressas era toda a genera-

lidade as equacoes relalivas a duas linlias rectas perpendi-

culares entre si ; a saber :

X — f z= A {z — h)

1 . . ,

Pondo
-ji

em logar der/1, em ambas estas equacoes ; vira

z —h =^A>{x— f)

As primeiras duas das precedenles equacoes referera-se

a duas linhas rectas perpendiculares enlre si, formando

com o eixo dos [z] os angulos, cujas tangentes sao respecti-

vamente [A), e f — j: sendo [A'], e f — jastangentcs

dos angulos que essas mesmas rectas forniara com o eixo

dos [x], nas duas outras equacoes.

Pov mcio de cada uma das precedentes equacoes podera

determinar-se um ponto qualquer da linba recta, a que ella

se refere, uma vez que seja conhecida, para cada caso, uma

das duas coordenadas, que ahi se consideram simullanea-

mente variaveis ; as quaes tem, nos tratados classicos, as

denominacoes especiaes de absissa, e de ordenada, segundo

for ella adjacenle, ou opposta ao angulo formado pela recta

com eixo dos (z), ou com o eixo dos [x].
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Se porera se quizer determinar a posicao do ponto de

encontro das duas rectas, em relacao aos eixos coordenados,

reduz-se o problema a considerar iguaes as coordenadas

homologas, era qualquer dos grupos de duas equacoes
; por-

quanto e evidente que essa igualdade devera ter logar

unicamente no ponto commum as duas rectas. Ter-se-ha

poisx=a;", ez= z": resultando para cada um dos dous

grupos, duas equacoes a duas incognitas, que resolvidas

farao conhecer as coordenadas pedidas.

Tomando a primeira e a terceira das precedentes equacoes,

e pondo na primeira [q] em logar de
{[
— Ah); e na segunda

[q') em logar de [h— A'f); virao as duas equacoes seguintes :

k )^= ^^+9

I
z= Aix-\-q'

Ambas estas equacoes sao adoptadas de preferencia nos

tratados classicos, era razao da sua maior siraplicidade ; mas

qualquer dellas satisfaz ds mesmas condicoes a que estao

sujeitas as equacoes de que procederam : isto e, cada uma
dellas deve fazer conhecer o ponto dado no piano, pelo qual

passa a linlia recta, a que se refere.

Com elTeito, fazendo na primeira equacao 2= 0, tem-se

X'=q: quer este resultado dizer, que a recta passa por urn

ponto do eixo dos [x], na distancia [q] da origem das coor-

denadas.

Fazendo semelhanlemente na segunda equacao x= 0,

tem-se z=q': quer dizer este resultado que a mesma recta

encontra o eixo dos [z], na distancia [q') da origem das coor-

denadas. E evidente que, devendo ambos estes resultados

ter logar ao raesrao terapo, preciso e que sendo
[q) positivo,

se tenha [q' ) negativo , e vice-versa: charaando sentido

positivo aquelle que tende a augmentar as duas coorde-

nadas, nos respectivos eixos ; e negativo o que produz o

effeito contrario.

10
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S6, nas duas precedentes equacoes , se eliminaT (z) da

,primeii*a, e [x] da seganda : isto e, resolvendo-as pelas regras

da algebra ; vir^

^_ A'q+q' _^'9+i'_^

Estes resultados sao evidentemente inadmissiveis , visto

que assignando-se a variavel [x] um valor finito e arbitrario,

deduz-se pelo calculo de qualquer das duas equacoes (ft) um
valor finito para (2).

Restabelecam-se porem os valores primilivos de (q) e de

[q') nas expressoes precedentes de {x) e de (z); e vir^

Aqf^q
__ A [h^Aif)-\-f—Ah

'^^ ~ ~0

— ^'9+9' ^' (^—M)-^h— A'f
« -_ g—

=

^ ==^

Estes novos resultados mostram 'que os valores de (a;) e

de [z] ficam indeterminados, concorrendo as duas equacoes

{k), assira como ja o eram em cada uma das equacoes isola-

damente: donde se conclue que as duas equacoes (/e) nao

sao distinctas; isto e, nao exprimem condicoes differentes,

a que devam satisfazer as duas variaveis [x] e (z): e que por

conseguinte dada uma, se poderii serapre deduzir della a

outra , multiplicando-a, ou dividindo-a por uma raesma

quanlidade ; como se vai ver.

Tomem-se as equacoes (s, s') que correspondem as equa-

coes [k); suppondo que a linha recta, para mais simplicidade,

passa pela origem das coordenadas ; a saber :

x=^ Az

z=Aix
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Tem-se AA'=1: mulliplicando pois a seguuda desJas

equacoes por A ; vira

Az= AA'x= x

ponto da analyse que vimos de discutir nao encerra

por certo doutrina alguma nova
;
por isso que os resultados

a que chegaraos, tratando as equacoes (/c), como se fossera

distinclas, bera puderam ter sido previstos, uma vez conhe-

cida a equacao de condicao entre as duas tangentes [A, A'):

todaviajulgaraos convenienteentrar nesse desenvolvimento,

afim de fortificar o espirito dos principiantes, na perfeita

intelligencia das duas equacoes reciprocas [s, s'), principal-

mente quando ellas se apresentam sob a forma [k]: visto que

ambas essas equacoes sao usadas frequentemeute nas ques-

toes transcendenles da geometria analytiea.

Se na equacao (17) art. II, sefizerj/'=0, g'=0, eb= ^:

subslituindo mais
(p)

por pij e os angulos (a', c] por (ai, Cj);

vira

p,2^[(a;'-f) Co$. c,— [z^— h] Cos. a^y

E claroque os elementosqueentram nesta equacao devera

serconsiderados no piano dos{x,z) : e resolve ella o seguinte

problema

:

Acbar a expressao da perpendicular (p,), tirada de um
ponlo dado, no piano dos (a?, z], pelas suas coordenadas {x',z'),

sobre uma recta, dada de posicao no mesmo piano, pelas

coordenadas [fi h) referitlas a um ponto doterminado della,

e pelos angulos [a^, Ci] formados respectivaraente com os

eixos dos [x] e dos [z).

Fazendo as raesmas substituicdes na equacao (17 bis), vird

([/)
p^^ z= [xi Cos. Ci — Zi Cos. ttiY

Esta equacao resolve o mesmo problema antecedente, com
a unica differenca de ser, ncste caso, a perpendicular (^j



148 REVISTA BRAZILEIRA.

tirada da origem das coordenadas ; sendo as coordenadas

variaveis (.rj, 5,) referidas a qualquer ponto da recta dada de

posicao.

Cunipre dar aqui a interpretacao georaetricadesla eqiiacao,

tiao obstante ser claramente comprehensive!, sob este ponto

de visla, a precedente emais geral donde fora ella deduzida:

o que passamos a fazer per meio da conslruccao especial

represenlada na fig. 2.

Sejaiu [O'm, O'n) segmenlos dos dous eixos coordenados

[O'X', O'Z']: {in, n) os pontes em que a recta dada de posicao

corta OS referidos eixos, formando com estes respectiva-

raente os angulos (rti, Ci): [O's] a perpendicular tirada da

origem das coordenadas sobre a recta (m»): [o'r, rs] as coor-

denadas (xi, ^i) referidas ao ponto (s) da mesma recta : (s')

um ponto qualquer da recta (wj??), representada na.equacfio

[ix] pelas coordenadas variaveis (xi, ^i): [6] o angulo formado

pela perpendicular [O's) com o eixo dos [x).

Ter-se-ha, nos triangulos (m O'n), e [m O's)

n
«. = ^ + 9

Destas equacoes se tira

Cos. fi = Cos. 9

Cos. (ii= — Sen. B

Substituindo estes valores na equacao (fx); vira

(fx*) 'Pi=y^\ Cos . 5+ Zi Sen . 6

Para que a posicao da recta [mn] fique deferminada, era

relacao a origem das coordenadas, bastard que seja dado o

valor de [x^), ou de (zj), referido ao ponto em que a recta

[mn] corta o eixo dos [x), ou o eixo dos (z).
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Seja pois dado Xi= 0'm: ter-se-ha Zi = : e por conse-

guinte :

pi=(0'm)Cos. 9= 0's

Resta agora mostrar que qualquer outro ponto da recta

[mn], assini determinada de posicao, salisfaz a equacao
(f^).

Se tomar-se o ponto (s), referindo a elle as coordenadas

(a?i, ^i), pondo, na equacao [ij.'], {O'r) em logar de (a?,) e [O's]

em logar de (jj); vira

pi= {0'r] Cos. e + (Os) Sen. 9 = O's

Se porera as coordenadas (xi, z^) se referirem a um ponto

qualquer (s'), fazendo [O'ln) — [O'r') =1; ter-se-ha

donde se tira

Sen. B

Mas achou-se acima

Ois= [O'm) Cos. 6 = iO'r'-i-l) Cos. 9= [O'r'] Cos. 5-f/ Cos. 9

Substituindo na ultima expressao (xi) em logar de [O'r'],

e o valor de (/j , vira finalmenle

0's= d?i Cos. 9 + ^1 Sew. 9 =pi

Este ultimo resultado faz conhecer ao mesmo tempo uraa

parlicularidade notavel do triangulo {mO'n), a saber : se dous

ou mais pontes da liypolhenusa [mn) forem determinados

por coordenadas referidas aos eixos [O'm], [O'n], cuja origem

e o vertice do angulo recto ; e se deste ponto se tirar iima

perpendicular a [O's ) sobre a mesma liypothenusa ; tera

sempre logar a seguinte |)ropriedade.

« A somma dos productos de cada uma das duas coorde-

nadas, referidas a um ponto qualquer da hypolhenusa, pelo
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coseno e pelo seno, ordenadaruente do angulo opposto ao eixo

das abscissas; ou pelo sejio e pelo coseno do angulo opposto

ao eixo das ordenadas; entrando no primeiro producto a

abscissa, e no segundo a ordenada; dara uma quantidade

constante, e igiial em grandeza a perpendicular lirada do

vertice do angulo recto sobre a bypothenusa. »

IV

Se na equacao (1) se suppuzer invariavel, em posicao e

grandeza, a recta /\ ; e por conseguinte invariaveis tambera

as coordenadas [x, y, z) do ponto (m): fazendo ao mesmo

tempo

/^=^Cos.W;

a recta /^ , gyrando ao redor de /\, fara descrever ao ponto

(m') da sua extremidade, para um valor qualquer dado ao

angulo W, a circumferencia de um circulo no espaco, cujo

raio tera a seguinte expressao

mm'= /\' Sen. W
A equacao (1) lomara nesla hypothese a seguinte forma

:

(18) ^^=:jc3^^yyt^2Z'

Se nesta equacao se assignarem valores arbitrarios as

coordenadas variaveis [x', ij), acbar-se-ha para [z'] um valor,

que determinara a posicao do ponto (m'), existente na cir-

cumferencia do circulo descripto por um dado raio mm'x

movendo-se perpendicularmente ao redor da recta /\.

Se poisse Gzer variar o angulo Wde zero ate ^ , o raio [mm')
mi

crescera desde zero ate o infinite : e qualquer ponto repre-

sentado na equacao (18) pelas coordenadas (x', y', z') deverA

existir necessariamente no piano descripto pelo raio \mm^],

cuja grandeza c indefinida : ou por outros termos, esse ponto

existira sempre no piano perpendicular a recta ^, passando

pela sua extremidade (m).
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Dividiindo ambos os membros da precedente equacao por

/\, e fazendo nella as devidas substituicoes; vira

(19) /\=x' Cos. a-{-y' Cos. b-\-z' Cos, c.

Os angulos (a, h, r), considerados corao constantes nesta

equacao, servera para determinar a posicao da recta /\, era

relacao aos tres eixos coordenados : e dada por outra parte

a grandeza de /\, o piano perpendicular a esta recta, pas-

sando pela sua extremidade, ficara determinado de posicao,

em relacao aos (res pianos coordenados ; e comprehendera

na sua extensao indeflnida qualquer dos pontos represen-

tadospelas coordenadas variaveis {x',y', z'). 6 neste sentido

que se diz que a equacao (19) representa um piano no

espaco.

Observando que as coordenadas (J?^ y', z') representam,

na precedente equacao, as projeccoes da recta /^' sobre os

tres eixos coordenados; e que, por outra parte, as expressoes

[x' Cos. a),
(i/'

Cos. b], [z' Cos. c) expriraem as projeccoes de

(a;', t/', z') respectivaraente sobre a recta ^; e sendo ao

mesrao tempo /\ projeccao de /\' ;
pode traduzir-se a

equacao (19) era um bello e importante theoreraa de geo-

metria, cujo enuneiado e o seguinte :

Dadas duas recAas, sendo iima deltas de grandeza finita, que

passem pela ongem de tres eixos orthogonaes, as Ires projeccoes

da Hnha recta ftnita sobre estes eixos, sendo projectadas nova-

mente sobre a outra recta determinam ahi outras tres projeccoes,

cuja somma 6 equivalente d projecgdo directa da primeira sobre

a segunda.

Se t recta /\ f6r dada em direccao e grandeza pelas suas

projeccSes sobre dous dos tres pianos coordenados, os

angulos (a, b, e) serao determinados pelas formulas (11)

art. II, sendo espressos nas duas langenles [A, B), que

aquellas projeccoes forraam respectivaraente com o eixo dos

(r): e detepminada assim ^ posicao e grandeza de ^, o

piano que passar pela extremidade (m) desta recta, e por
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quaesquer dous pontes determinados no espaco, por meioda

equacao (19) satisfara em todos os casos possiveis a esta mes-

ma equacao; istoe, sera perpendicular k recta ^ no ponto(m).

A posicao deste piano no espaco pode ser ainda determi-

nada por meio dos Iracos, que representam duas quaesquer

das suas interseccoes com os tres pianos coordenados : como

se vai mostrar.

Considerando os tracos formados pelas interseccoes do

piano, de que se trata, com os pianos coordenados dos [x, z)

e dos (y, z), representem (/, m) as tangentes dos angulos

externos que formam respectivamente com os eixos dos [x]

e dos (y) os dous tracos, que tern um ponlo commum com

o eixo dos (z); e designe-se por (n) a distancia deste ponto i

origem das coordenadas.

E* evidente que os tres elementos {I, m, n) determinam a

posicao do piano no espaco; e so resta investigar a f6rma

da equacao, que sendo expressa nestes elementos haja de

servir para determinar um ponto qualquer desse piano,

representado pelas suas coordenadas (x', y', z'). Chegar-se-ha

a esse fim transformando a equacao (19) em outra, na qual

apparecam os novos elementos constantes, em substituicao

daquelles que entram naquella equacao; procedendo do

modo seguinte

:

Projectando a recta ^ [ considerada como normal ao

piano em questao] sobre os pianos coordenados dos [x, z)

e dos [y, z); e prolongando as duas projeccoes, ate encon-

trarem os dous tracos nos referidos pianos, produzidos pelas

interseccoes com o piano secante; e evidente que, sendo

cada um dos pianos coordenados, juntamente com o piano

secante, perpendiculares ao piano da projeccao do ^, Janto

sobreo piano dos [x,z), comosobreo piano dos [y, z], aquellas

projeccoes prolongadas deverao formar angulos rectos com

OS dous tracos do piano secante.

Conservando pois a notacao que empregamos no art. II,

ter-se-ba
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Na conslruccao que havemos figurado, para a hypothese

de que se trata, os angulos a que se referem as langentes

designadas por [A, B] sao respeclivamente iguaes aos sup-

pleraentos dos angulos representados pelas tangenles (/, m).

Eliminando agora [Cos. a, Cos. 6, /\) da equacao (19), por

meio das equacoes (20); ter-se-ha

(21) z'= y-{-myt-\-n

E esta portanto a equacao pedida do piano, sendo este

dado de posicao por dous dos sens traces com os pianos

coordenados: e as tres equacoes do n" 19 servem para fazer

a transformacao da equacao (19) nesla, e vice-versa.

Se nas formulas (12) do art. II, aciraa citado, se substi-

tuirem os valores de [A, B] dados pelas equacoes (20) ; vira

Cos. C= —-zr
l/(P+m*+l)

(22) {Cos.b= -m

Cos. a= —I

Estas equacoes servirao para determinar a posicao da

normal ao piano dado pela equacao (21): ou passe essa

normal pela origeni das coordenadas [sendo neste case a sua

grandeza ^ determinada pela terceira das equacoes (20)]:

ou passe ella por um ponto qualquer dado no espaco, ou

mesmo no piano.

A equacao (19) eindependente da grandeza da normal /\,

ou mais precisamente da distancia do piano a origem das

coordenadas: de modo que, suppondo-se.que o piano, que
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ella representa , se move parallelamente a sua primeira

po&vcao, conservartdo o ponto (m') a saa posicao relaliva, a

respeito dos tres eixos, ale tocar a origem de ^; isto e, ate

que tenha um ponto commuin com a origem dos eixos coor-

denados; coincidir4 esse piano com a perpendicular k recta

/^ nesse ponto: e nesle caso ja se viu, no art. 11 ,
que em

qoalquer posicao que se considere essa perpendicular, mo-

vendo-se ao redor da recta fixa /\ , e ella sempre dada por

um ponlo (m') commura ao piano, e determinado pela

equacao

(19 bis) =x' Cos. a-\-y' Cos, b-\-z' Cos. c.

E poisesta equacao referida ao piano que passa pela origem

das coordenadas : a qual nada mais e do que a equacao

(18 bis), faz.endo nesta /\=0; isto e, a distancia do piano

a origem dos eixos , representada por /s^, e contada na

normal ao piano, que passa por aquelle ponto.

Se considerarmos o movimento do piano, sob as mesmas

condicoes precedentes, em relacao aos elementos conslantes,

que entrain na equacao (20); e evidente que a medida que

o piano se approximar da origem das coordenadas, a dis-

tancia (n) contada no eixo dos [z] ira decrescendo, conser-

vando-se todavia invariaveis as tangentes (/, m); ate que,

sendo [n] nullo, o piano passara pela origem das coor-

denadas : e a equacao (20) tomara nesta hypothese a seguinte

forma

(21 bis) z'=Mlx'i-my'

Nesta nova posicao do piano, a que se refere a equacao

precedente, os dous traces que determinam os angulos, re-

presentados pelas tangentes [I, m)y ficam existindo no prolon-

gamento negative dos pianos dos {x,z) e dos {y,z], partindo

ambos da origem dos eixos: de mode que (^4, B) sao ainda

respeclivamente iguaes as tangentes dos suppleraentos

daquelles angulos.
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Cumpre aqui observar que a determinacao da posicao da

norflial ao piano, passe este ou nao pela origem dos eixos,

e sempre independente da grandeza de /\,, em relacao a

equagao (19), ou de (n), em relacao a equacao (21): depen-

dendo somente dos outros elementos constantes que entrara

nas referidas equacoes; a saber, os cosenos de (a, b, c], pelo

que respeita as equacoes (19), ou (19 bis); e as tangentes

[l, m), nas equacoes (21), ou (21 bis): o que se deduz imme-

diatamente da natureza das equacoes (22).

Se suppuzer-se que asrectas [/\, /\') sao dadas de posicao,

considerando-se invariaveis os angulos [a, b, c), (a', b', c');

sendo per conseguinte tambem invariavel o angiilo [W); o

piano que passar por essas duas rectas ficara deterrainado de

posicao, em relacao aos tres pianos coordenados; e devera

satisfazer a qualquer das duas equacoes (19 bis), ou (21 bis),

uraa vez que os elementos constantes, que entram nestas

equacoes^ sejam expressds nos que delerminam a posicao das

rectas {/\, /\/]. Passamos pois a investigar as relacoes que

ligara aquelies a estes elementos.

Supponha-se que ON, fig. (1), passa pela origem dos eixos

coordenados, sendo perpendicular a cada uma das rectas

(A» A')» ^ po^ conseguinte normal ao piano em que ellas

existem.

A recta ON , sendo combinada com cada uma das rectas

(A' A')' devera satisfazer [mediante os atigulos [a, c, y)

que ella forma respectivamenle com os eixos coordenados]

as duas seguintes equacoes de condicao (7) art. 11.

= Cos. a Cos. oc-{-Cos. b Cos. c-^-Cos. c Cos. y

=Cos. a' Cos. a-\-Cos. b' Cos. c-\-Cos. c' Cos. y

Multiplicfindo a primeira deslas equacoes pot' [Cos.a'),

e a segunda por [Cos.a); tirando esla daquella , e prati-

cando a mesma operacao com os multiplicadores [Cos. b')

e [Cos. b); viri
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/ Cos. a Cos. c Cos. a' — Cos. c' Cos. a

Cos. y
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sentido positivo, na disposicao que apresenta a figura; e

quando em outra posicao da normal ON aquelles angulos

se tornarem positives, os angulos dados pelas tangentes

[/i, m,) serao neeessariamente negativos, por identidade de
razao.

Substitiiindo nas equacoes (19 bis), em logar dos cosenos

ifOe ahi entrani, os dous valores que expi-imem os cosenos
dados pelas equacoes (24) ; vira

Qualquer destas duas equacoes representa o piano das

duas reclas dadas, lendo um ponto cominum com a ori»em
dos eixos coordenados : podendo determinar-se por meio
della um ponto qualquer (m') sifuado nesse piano, e repre-

sentado pelas coordenadas {x', y', z'). Passa-sede uma a outra

equacao pondo nella em logar dos coefficientes de {x', y'] os

coefTicientes analogos da outra, affectos do signal negativo.

A primeira destas equacoes e evidentemente identica

com a equacao (19 bis), visto que ambas se reportam a

normal ao piano no ponto que este tem de commum com a

origera dos eixos: distingue-se ella porem na forma, a

saber : na equacao (19 bis) os elementos constantes sao os

angulos que determiuam a posicao da normal ao piano, dados

pelos cosenos ; emquanto que na primeira das equacoes (25)

esses elementos sao dados pelas tangentes (^i, B,) dos angulos

formados com o eixo dos [z) pelas projeccoes da normal ao

piano, sobre os pianos coordenados dos [x, z] edosf?/, z.)

A segunda das referidas equacoes e ao conlrario, nao s6

essencialmente identica, mas ainda scmelhante na forma,

quando comparada a equacao (21 bis), que encerra as mesmas
condicoes analyticas; exprimindo, como nesta, os elementos

fonslantes
[fx, (jx) que nella entram as tangentes dos angulos,

que determinam os traces do piano com os pianos coor-

denados dos [x, z) G dos {y, z).
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Esta equacao offerece uma interpretacao geometrica assas

curiosa; a saber, que a coordenada (z'), que da a distancia do

ponto (ra), considerado no piano em questdo, ao piano coor-

dmado dos (x, z), e igual a somma das duas ordenadas dos seus

tragos nos pontos correspondentes as absissas (x) e (y). Com
effeito, se pela coordenada (z') se fizer passar um piano

paralleloao piano dos (y, 2), ate encontrar piano dos [x, 2^

e outro piano parallelo a este ate encontrar o piano dos

(y, z) ; e evidenle que a parte da interseccao produzida no

piano dos [x, 2), comprehendida entre o eixo dos (a;) e traco

do piano, representara a ordenada do ponto cortado nesse

traco, sendo (a/) a sua abscissa; e cuja expressao sera [k a;');

e que se tera semelhanle (/% 1/1)
para expressao da ordenada

relativa ao traco do piano dos [y, z).

Se um dos traces do piano, que se considera, coincidir

per exemplo com o eixo dos [x], sera /i = 0; e ter-se-ha

por conseguinte

Este resuitado coincide com o que e ja sabido pela geo-

metria elementar, a saber, qualquer que seja a posigdo do

ponto (m') sobre oplano indinado ao piano dos (x, y), e passando

pelo eixo dos [x], a sua distancia a este piano 4 sempre dada pela

inlerseccdo do traco daquelle piano, no piano dos (y, z), por outro

piano tirade pelo ponto [m') parallelo ao piano dos (x, z).

angulo designado por (/), sendo comprehendido pela

normal ON ao piano das duas rectas (A. A')' ^ P'^^'^
^^^^ ^^^

(z), o quale perpendicular, no niesrao ponto, ao piano dos

{x, y), medira tambem a inclinacao do primeiro piano sobre

osegundo: e pela mesraa razao o angulo (c) medira a incli-

nacao do mesmo piano sobre piano dos [x, z): e angulo [a)

medira a inclinacao sobre piano dos {y, z).

Substituindo na expressao de [Cos."^ y] os valores de (i4„ Bi)

tirades das equacoes (23); vir^
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2

« • • • •

2

J
((7os. g Cos. V — Cos. a' Cos. b)

(2b) Cos. y =
((;o5, a (;o5. t, _ Cos. a' Cos. b)

-{-{Cos.aCos. d—Cos. a' Cos. cf-\-{Cos. b Cos. c'—Cos. b' Cos. cf

Desta equacao se poderao deduzir as expressoes analogas

de{Cos.^€), {Cos.^ a), pela simples permutacao das letras ; e

n6s a apresentaraos aqui como urn importarite resullado, a

que se recorre em algumas investigacoes analyticas, oomo

se vera para diante.

Se o ponto de encontro das duas rectas (^, ^') e dado

de posicao no espaco, pelas suas coordenadas (/i gih), em
relacao aos eixos [O'X', O'F, O'Z') parallelos aos primitivos;

reportando a esses novos eixos as coordenadas [x', y', z') do

ponto (m') existente no piano a que se referem as equa-

coes (25); tomarao estas equacoes a seguinte forma geral

D-\-mi{y'—g)

V.

Fazendo na equacao (1), art. I, z=0, z'=0, ficando

invariaveis [x, y), [x', y'); designando por W a projeccao do

angulo ^Tsobre o piano dos [x, y); epor ((J, cJ') as projeccoes

3e(A> A') sobre o mesmo piano; vira

(27) dS'Cos. W =xxf-\-yy'

Substituindo na equacao (1) o equivalente do segundo

membro desta ; vira

(28) A A' ^os- Tf=^^' Cos. W-\-zz'.

Dividindo ambos os membros desta equacao por AA'» ^

uittendendo que se tern, pelanotacao adoptada,
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—-= Sen. c ;

—
-: == Sen. c' ;-— = Cos. c; —-,= Cos. c

:

A A' A A'

ter-se-ha

Cos. ir= Cos. c Cos. ci-{-Sen. cSen. c' Cos. W
Por meio desta equacao se p6de determinar a grandeza

de W, projeccao do angulo fV dado de posicao no espaco;

uiTia vez que sejara conhecidos os angulos (c, c'j formados

pelos seus lados com o eixo dos (z); e em geral com a recta

que passa pelo vertice do angulo dado, e e perpendicular ao

piano da projeccao, Mas della deduziremos uma formula

mais simples, e accommodada as applicacoes praticas nesse

senlido , como adiante se vera.

A equacao (29) encerra tambem a expressao de um theo-

rema fundamental da trigonometria espherica, do qual sao

deduzidas todas as formulas empregadas na resolucao dos

Iriangulos dessa nalureza; o qual enuncia-se da seguinte

maneira :

coseno de um angulo piano (W), o qual forma uma das Ires

fares, que comprehejidem um angulo solido qualquer do te-

traedro, eigual ao producto dos cosenos dos dous angulos pianos

contiguos (c, c'), augmentado do producto dos senosdesses mesm,os

angulos multiplkado pelo coseno do angulo dUdro opposto (W).

Elevandoao quadradoambos os membros da equacao (27),

e pondo ahi [I
—Sen.^ W) em logar de [Cos. W); vira

(30) d'S'^ SenJ W =- ^f^'"— [ocx' -{-yij'f

Praticando a mesma operacao na equacao (1) , virA a

equacao do n" 13 art. II ; a saber

(31) A"A" Sen.' W=A' A"— (^ai'+yt/'+z^')'

Dividindo ordenadamente a primeira equacao pela se-

giinda, e depois dividindo tambem ambos os termos do
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segundo iiiembro da equacao resullante por [/\^ /\'^) ,

fazeado nos qiiocienles parciaes as devidas substituicoes;

vira

^"^"^

A'A" Sen.'
W"

_ Sen^ c Sen.' d — {Cos. a Cos. a'+Cos. b Cos. b'f

~
i— [Cos. a Cos. a'+Cos. b Cos. b'+Cos. c Cos. c'f

_ [Cos. a Cos. b'—Cos. a' Cos. b]'

~
{Cos. a Cos. b'—Cos. a' Cos. b^ '

"

+ {Cos. a Cos. d—Cos*, a! Cos. cf-{-[Cos. b Cos. d— Cos. b Cos. cf

= Cos.-y (26) art. IV.

[Sen. ' c Sen.' d={l —Cos.' c) (1— Cos.' d)

=[[-{l-Cos.'a—Cos.'b)] [i—{]—Cos.'a'-Cos.'b')];

1 =. [Cos.' a-j-Cos.' b-\-Cos.' c] {Cos.' a'-^Cos.' b^+Cos.' d]]

Da precedenle equacao se tira o importante resultado

espresso na seguinte

^_. cJcJ' Sen. W AA' Sen. W ^
(•^^) —2—""^

i ^

Expriraindo o primeiro membro desta equacao a area do

triangulo, cujos lados [d, d'] corapreliendem o angulo W'\

assim corao o primeiro factor do segundo merabro exprime

a area do triangulo, cujos lados (A. A') comprehendem o

angulo W ',
a saber, a area do triangulo projectado sobre o

piano dos [x, y): conclue-se dahi que a relacao enlre essas

duas areas e dada pelo coscno do angulo da inclinacao do

piano da area projectada sobre o piano da sua projeccao.

Esta propriedade tern na analyse applicada o norae de frin-

cipio da projeccao das areas: o qual e geralmente deduzido,

nas obras classicas que tratani desta materia, por meios

11
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indi rectos, que nao se compadecera com a indole dos pro-

cesses analyticos. Sirva de exemplo desses reciirsos auxi-

liares, a que nos referimos, aquelle que e inais geralmente

empregado pelos geoinelras, a saber: « considerando a

area do triangulo projectado dividida era uma infiriidade de

linhas rectas parallelas entre si, a relacao commum entre

• essas linhas e as suas projeccoes, sobre um piano dado de

posicao, sera expressa pelo coseno do angulo de inclinacao,

entre este piano e do triangulo projectado. »

resultado deduzido da equacao (33j, relativamente a

urn triangulo dado no espaco, pode facilraente tornar-se

extensive a um polygono qualquer piano, dividindo a area

deste em triangulos, por meio de diagonaes tiradas do

vertice de um dos sous angulos, e tomando este ponto para

origem dos eixos coordenados : pois e evidente que a relacao

entre a area do polygono, e a da sua projeccao, sera a

mesma achada para cada um dos triangulos que o compoem,

e a respectiva projeccao. Daqui se conclue por induccao

que esse principio podo ser rigovosamente applicavel a

qualquer area plana, terrninada por ura perimetrocurvilineo.

Represente-se por Tuma area plana de figura qualquer,

dada no espaco : por [ti, t2, h) a grandeza das suas projeccoes

respectivamente sobre os pianos dos [x, y), dos [x, z), dos

[y, z] : ter-se-ha, em virtude da equacao (33) e das duas

outras analogas, expressas em [Cos. 6), e [Cos. a)

ti=T Cos. y

ti= TCos. e

ti= T Cos. OL

Elevando ao quadrado ambos os membros de cada uma
destas equacoes, sommando-as depois, e attendendo que se

tem \-Cos} a^Cos} g+CJos.'y: ter-se-ha

(34) T=^t,'^l^^i
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Considerando as quatro areas expressas em quantidades

numericas, esta equacao exprime urn bello resultado, sus-

ceptive! de um enunciado analytico; a saber: que o quadrado

da area projectada sohre os tres pianos coordenados 6 igual a

somma dos quadrados das suas tres projecgoes

.

E bem notavel que este raesmo resultado possa dedu-

zir-se immediatamente das equacoes (30) e (31), relativa-

menle ao triangulo, sem a dependencia dos cosenos, que

dao na precedente investigacao a relacao entre a area pro-

jectada e a sua projeccao, sobre cada um dos tres pianos

coordenados ; como se vai mostrar.

Pondo no segundo membro da equacao (30), em logarde

{J^ ^'^), seu equivalente, a saber [x^+i^) [x'^-\-y'^]; vira

S'Si'Sen.^W'= {xy'— x'yf

Extrahindo a raiz quadrada de ambos os membros desta

equacao, e dividindo-os por 2; ter-se-ha

dS' Sen. W xyi — x^ y
(35) 2^2

Substituindo semelhantemente , na equacao (31) , era

logar de (A^ A'^), o seu equivalente, a saber (a;^+J/^+^')

(a;'2_|_y'2_|_2./2j. g dividindo por 4 ambos os membros da

equacao ; vira

III—t! ii\^ /.rz'

—

.rJ z\^
loas A^A'^ Sen.' W /xy>-x'y\\ f

xz'-x>z\'

(36)
^

=
^ 1 j

+[—^ )

Exprimindo o primeiro membro desta equacao o quadrado

da area do triangulo dado no espaco , e cada um dos tres

lermos, que formam o segundo membro, a respectiva pro-

jeccao dessa area nos pianos dos [x, y), dos [x, z), dos [y, z),

como se mostra pela equacao (35): fica assim demonstrada
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a identidade deste resullado com o que fora deduzido da

equacao (34).

As equacoes (35) e (36) sao alein disso susceptiveis de

uma outra interpretacao analytica , a saber : o segundo

membro da primeira exprime a area de um triangulo, cons-

truido em um piano dado, era funccao das coordenadas

referidas dos vertices de dous dos seus tres angulos, exis-

tindo vertice do lerceiro angulo na origem das coorde-

nadas : e semelhantemente a equacao (35) faz conhecer a

area de um triangulo , dado no espaco, em funccao das

coordenadas [x, y, »), [x'
, y', z'), referidas aos pontos ana-

logos, sendo tambem o vertice de um dos seus angulos eon-

siderado como origem dos tres eixos coordeuados ; lomando,

nesle sentido, a forma seguinte :

na u- , AA' Sen. W /TfX y'—x' y^ f
xz'—x'z y

(36b.s) ^ =1/ l^—^—-
j +^-^—

j

l
yz'-y'zyi

Dividindo ambos os membros da equacao (33) por A A'»

e fa/endo abi as devidas subslituicoes ; vira

(37) Sen. c Sen. c' Sen. W'=Sen. W Cos. y

Pondo nesta equacao |^

—

'^)'{^— ''^')' em logar do an-

gulo (c), e de (c'); ter-se-ba

(37 bis) Cos. I Cos. 1' Sen. W= Sen. TV Cos. y.

Arabas as precedentes equacoes encerram o principio da

projeccao dos angulos. A primeira (37) da a projeccao do

angulo (W) sobre o piano dos [x, ij), sendo dada a inclinacao

('/) dos dous pianos, e os angulos forraados pelos lados do

referido angulo com o eixo dos (2); ou em geral com a recta

que passar pelo vertice do angulo, perpendicular ao piano
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da sua projeccao [W): a segunda (.37 bis) resolve o mesmo
problema, empregando, em logar dos angulos (c, c'), os seus

complementos (X, X'); isto e, os angulos formados pelos lados'

do angulo [W) com as respectivas projeccSes no piano

de [W).

Qualquerdestas equacoes, considerada como uma formula

especial, sera serapre preferivel a equacao (29), nas appli-

cacoespara que uma ou outra dessas formulas eapropriada.

Designandopor [W], [W") asprojecc5es do angulo [W)

sobre os pianos dos [x, z), e dos (?/, z), e fazendo applicacao

da formula (37) a cada um dos tres pianos coordenados,
vira

iCns. y Sen. TV= Sen. W Sen. c Sen. c'

(38) }cos. 6 Sen. W= Sen. W" Sen. b Sen. b'

[Cos. oc Sen. PF= Sen. W'" Sen. a Sen. a'

Elevando ao quadrado ambos os termos de cada uma
destas equacoes, e fazendo a sorama dellas, pondo a

unidade em logar de {Cos.^ y-{-Cos.' C-\-Cos.'^ a); ter-se-ha

(38 bis) Sen.' W=Sen.'W Sen.' c Sen.' c'

+Sen.' W" Sen.' b Sen.' b''{-Sen.' W" Sen.' a Sen.' a>

Dividindo ambos os membros da equacao (36) por (A^ A'^)»

e fazendo alii as devidas substituicoes, ter-se-ha uma nova

expressao de [Sen.' W), a qual pode ser de utilidade em
alguns cases; a saber

(39) Sen.'W={Cos. a Cos. b'—Cos. a< Cos. b)'-\-{Cos. a Cos. c'

— Cos. a' Cos. cY-i-{Cos. b Cos. c'—Cos. b' Cos. cf

Subslituindo na equacao (26), e nas duas outras analogas,

expressas nos cosenos de (S), e de (a), em logar do deno-

minador do segundo mombro, o sen equivalento [Sen.' W)',

ter-se-ha
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Julgamos conveniente, no interesse dos principiantes,

aproveitar aqui um favoravel ensejo para conQrmar, pela

conformidacle dos resultados , o rigor das deduccoes ana-

lylicas, quando sac estas submettidas a prova dos processos

puramente geometricos.

Se na equacao (29) se fizer IF' ^'s- ; vira

(29 bis) Cos. W= Cos. c Cos. d.

A sisnificacao trio;onometrica deste resultado e a seguinte :

Dado um angulo triedro, cujas faces angulares sao repre-

sentadas por [W, c, c'), sendo recto o angulo diedro opposto

a face (TT^); o coseno deste angulo sera sempre igual ao produclo

dos cosenos dos outros doiis{c, c'): e e esta uma propriedade

dos triangulos esphericos rectangulos.

Dada a devida intelligencia a formula precedente
,
pro-

ponha-se achar primeiramente a expressao de [Sen. W),
pela applicacao das formulas da trigonometria plana. Se-

gundo a notacao acima adoptada devera ter-se o angulo

{W) expresso de duas maneiras: 1° pela differenca (a'l—d),
entre as projeccoes dos angulos (a', a), forraados por {/\',/\)

como eixo dos (a), sobre o piano dos [x, y): T pela differenca

(6i

—

b\) das projeccoes dos angulos relatives ao eixo dos [y),

sobre o mesmo piano : e ter-se-ba portanto

a'l
— ar=bi— b'l; e ai+&i=a'i+&'i= -^

Sen. W'=Sen. (a'l
—

ai)= Sen. a/ Cos. ai— Cos. a'l Sen. Aj

=Cos. fli Cos. b'l
—Cos. a'l Cos. bi

Tem-se pois demonstrado assim pela trigonometria plana

a exactidao das equacoes (42): resta agora passar destas as

equacoes equivalentes do n" (41).

E facil de comprebender pela construccao da fig. (1) que

OS angulos («,), I— — cj, e (a), formam um angulo solido

[tendo overticena origem dos eixos coordenados] cuja face an-

gular (a) fica opposta ao angulo diedro recto, comprehendido
elas outras duas faces : applicando porlanlo a formula
29 bis) a estes tres angulos , vira

f^
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Cos. a= Cos. «! Cos. f ^— c ]=Cos. a^ Sen. c

Ter-se-ha semelhantemente a considerar outro angulo

triedro, no qual o angulo diedro recto e coraprehendido

pelas faces angulares (6'i) e (^— c' j, sendooppostaaaquelle

a face desigoada por [h^): empregando pois a mesma formula

a este caso ; vira

Cos. b'= Cos. h'l Sen. d

Multiplicando esta equacao pela precedente, membro a

membro, ter-se-lia

^ ,, Cos a Cos. h'

Cos. a, Cos. b'l = 71 7^ -,

Sen. c Sen. rJ

Procedendo do mesrao modo a respeito dos angulos (ft'i(

e (6i): virii

, _, ,
Cos. a! Cos. b

Cos. a\ Cos. bi= t; ^ ;

Sen. c Sen. d

Fazendo agora a devida substituicao destes resultados na

expressao acima achada para Sen. W'; ter-se-ha fiualmente

Cos. a Cos. b'— Cos. a' Cos. b

Sen. W =
Sen. c Sen. c'

Esta equacao e, como se ve, a raesma que fora deduzida

pela analyse (41).

Concluida esta util digressao, poremos termo a este artigo,

ja enriquecido com resultados de grande importancia na

analyse applicada, dando as formulas do n" (iO) uraa nova

transformacao, que vai ligar aquelles resultados a outros

obtidos nos artigos anteriores.

Designando por ip) a grandeza da perpendicular, tirada

do ponto [m') extremidade da recta {/\') sobre a direccao de

/\; ter-se-ha (15) art. II.

p = ^'Sen. W
n

Pondonas eqnacoes (40) -~ em logar de Sen. W; e at-
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tendendo que se tera /\l Cos. a' = x'; /\J Cos. h'=y'\

/S^ Cos. c'= z'; vira

f _ y' Cos. a — x' Cos. b
I

Cos. y = -

(43) \Cos. e =

Cos. a =

V

z^ Cos. a — x' Cos. c

p

z' Cos. b — y' Cos. c

p

Refer! n do as coordenadas [x' , t/', z') aos novos eixos

parallelos aos priraitivos, sendo o ponto 0, vertice do angulo

(TF), dado de posicao pelas coordenadas
[f, g, h) em relacao

aos novos eixos {O'X', O'Y', O'Z'); as precedentes equ&coes

tomarao a seguinte forma geral

/
(yi—q) Cos. a—{xi—f) Cos. b

I Cos. y= ^

(44)

P

(z'—h) Cos. a—ix'—f) Cos. c

Cos. S= ^ ^ '-

P

[z'—h) Cos b—[y'—g) Cos. c

p
Cos.

Tanlo nas equacoes (43), como nas precedentes, as coor-

denadas [x', y', z') representam o ponto (m') da recta /\i

,

donde e tirada a perpendicular [p) sobre a recta dada de

posicao, formando com os tres eixos coordenados os angulos

{a, b, c).

Se porem so qiiizer transportar a origem das coordenadas

para o ponto dado [m'), islo 6, para o ponto donde e tirada a

perpendicular; pondo nas precedentes equacoes [x^] era

logur de [x' — p); [iji] ern logar de {ij' — g'); (zj) em logar

12
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de [z' — h'); estas novas coordenadas determinarao , na

recta dada de posicao, o ponto em que /\' a encontra

;

exprimindo ^', nesta liypothese, a distancia do vertice do

angulo [W) a origem das coordenadas: e ter-se-ha

(45)

Vi Cos. a—Xi Cos. h
Cos. y==

P

Zi Cos. a—x^ Cos. c

p

Zi Cos. b—yi Cos. c

p

,Cos. 6=

a-

Nas equacoes anteriores aos Ires numeros precedenles

[Cos. y, Cos. §, Cos. a) determinam a posicao da perpendi-

cular aos dous lados {/\, /\'] do angulo (IF) dado no espaco,

passando pelo vertice desse angulo. Nas equacoes porem dos

n" -43, ii, 4=5, nas quaes o lado A' 6 o raesmo angulo [W]

foram elirainados , inlroduzindo-se nellas a perpendicular

(p), tirada do ponto [m') do referido lado /\J sobre a direccao

do outro lado /\, devera entender-se que aquella perpen-

dicular e neste caso anormal ao piano que passa por (p),

e pela recta que coincide em direccao com /X, e em um
ponto dado da mesma ; a saber : nas equacoes do n° 43 e

esse ponto a origem das coordenadas ; nas do n" 44 e o

ponto dado pelas coordenadas (/"', g' , h'); nas do n° 45, final-

mente, e qualquer ponto da recta, cuja direccao, em relacao

aos tres eixos, e conhecida pelos angulos (a, 6, c); e cuja

posicao, em relacao d origem dos mesmos sera determi"

nada quando forem conbecidas as coordenadas (.Ti, i/,, Zi'

referidas a um ponto della. E evidente, por outra parte, que

qualquer ponto tomado no piano satisfara as condicoes da

normal.

Todavia podera sempre representar-se o angulo (IF)

como tendo por vertice o ponto da recta dada de posicao,
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por onde se fizer passar a normal ao piano, e por lados

aquella mesma recta indeflnida, e a que for lirada do re-

ferido. ponto a origem de (p); como ja se notoii acima.

Na determinacao dos tres cosenos, cujas expressoes sac

dependentes da grandeza de [p], devera recorrer-se as

equacoes (16, 17, ou 17 bis), art. II, para ter esse elemento;

segundo se erapregarem as formulas dos n°' 43, 44, ou 45.

Notaremos ainda sobre este objecto, que as formulas do

n° 43 podem deduzir-se imraediatamente da equacao 26

art. IV, raultiplicando ambos os termosdo segundo membro

por /^^'^ e pondo no denominador o seu equivalente (p^),

dado pela equacao (16) art. II: com attencao a mudar as

denominacoes dos angulos que ahi entram, em relacao aos

angulos (y, S, a).

VI.

Se conjunctamente com o piano, que passa pelas rectas

(^, /\i), art. IV, tendo por normal nesse ponto a recta ON,

se considerar outro piano passando pelo mesmo ponto O,

origem das coovdenadas, cuja normal nesse ponto se repre-

sente por OJS' , determinada em posicao pelos angulos

a, g', y'j, formados por ella com os tres eixos coordenados;

designando por [6] o angulo comprehenuido pelas duas nor-

maes: ter-se-ba (2) art. I.

(46) - Cos. 9=Cos. aCos.oc+Cos. SCos. ^'+€08.-/ Cos. y

Sejam os dous pianos dados pelas seguintes equacoes

z'= li x'+mi if

z"=lix"+m2y"

As formulas (24) darao os valores de [Cos. a, Cos. S, Cos. y]
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e de [Cos. a , Cos. &, Cos. •/'): os quaes, sendo substi-

tuidos na equacao (46), darao o seguinte resultado

(47) Cos. 9 = ,

angulo [9] raede, como se sabe, a inclinacao reciproca

dos dous pianos, representados pelas duas equacoes dadas :

fazendo portanto9=-, na precedente equacao, ter-se-ba

a condicao de perpendicularidade, dada pela seguinte

equacao de condicao

(48) = l+mim2+U2

Suppondo nesta equacao (mj, /j) invariaveis ; isto e, dado

de posicao no espaco o piano, a que pertencem esses ele-

mentos; e evidente que esta equacao ficara indeterminada,

eraquanto nao for conbecido qualquer dos dous elementos

variaveis (/»,, h], que delerminain a posicao do outro piano.

Poder-se-ba porem assignar certos limifes notaveis, dentro

dos quaes tera logar a variacao de cada um desses ele-

mentos; como se vai mostrar.

Fazendo gyrar o piano variavel ao redor da normal ao

outro piano, na origera dos eixos, comraum a intersecciio

dos dous pianos , e evidente que aquelle piano tomar^ ,

ao redor daquella normal , todas as posicoes possiveis

sobre o piano dado de posicao. Supponba-se, pois, que por

effeito desse movimento o piano variavel toma uma posicao

tal a respeito do piano dos [x, z), que o sen traco ncste piano

se toma perpendicular ao traco do piano invariavel , dado

de posicao. E evidente que, em virtude da reciproca perpen-

dicularidade dos dous pianos, o outro trace do piano va-
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riavel sobre o piano dos («/, 2) devera necessariamente

coincidir com eixo dos [y]. Ter-se-ha por conseguinte

m2=0

k

A segunda das precedentes oquacoes exprimindo a con-

dicao da perpendicularidade dos dous tracos, a que se

referem as tangenles [k, h), art. Ill, deve considerar-se

corao consequencia necessaria da primeira equacao.

Continuando o piano variavel a mover-se no mesmo sen-

tido, supponha-se que elle chega a posicao em que o seu

traco no piano dos [x, z) se confunde com o traco do piano

invariavel. Ter-se-ha neste caso

ti= '2

nh =,-
Wli

Designando [A^] o angulo cuja tangente e representada

por (/i); ter-se-ha

_ Sec.'' A r
1 ^ ^

^"^ ~ Mil

"

(^os.^ Ai Ml Sen. t Ai rrii

Cliegue finalmente o piano variavel, movendo-se ainda.

no mosmo sentido, a lomar a posicao em que seu traco,

movendo-se tambem sobre o piano dos [x, z), se confunda

com eixo dos (x). Ter-se-ha, como no primeiro caso,
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= / -)- mi irii

m2= — —

Nesta posicao o piano variavel sera perpendicular ao

piano dos [y, z], como ja teve iogar na priraeira posicao em
que o consideraraos a respeito do piano dos [x, z]: sendo por

conseguinte o sen traco naquelle piano tambem perpen-

dicular ao traco do piano invariavel, como o mostra a

segunda das precendentes equacoes.

Considerando agora o movimento do piano variavel era

relacao ao piano do ((/, z], e continuando no mesmo sentido,

supponha-se que toma elle a posicao em que o seu traco se

confunde com o do piano invariavel. Ter-se-ha

li = m-i

L Sen.
U=——'t-^ =— ^ i.tB,.k (*^*i = ^J/' -^0

A segiiinte coincidencia do traco do piano variavel com o

eixo dos [ij] reslabeleceria a posicao inicial do mesmo piano,

correspondente aos priraeiros resullados acima obtidos

As tangenles (I2, w.2) variam pois inversamente, em uma
revolucao inteira do piano variavel ao redor da normal ao

1 V

piano dado de posicao ; a saber: [m^ desde zero ate (
j;

1 \ ,

(I2) desde (
—

y-j ale zero: limites dados pela posicao do

piano variavel, perpendicular primeiramentc ao piano dos

(y, z)y e depois ao piano dos (?/, z).
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Nas posicoes intermediarias, em que o piano variavel

passa alternativamente pelos traces dooulro piano, cortando

OS pianos dos [x, z], e dos [y, z); as referidas tangentes tern

entre si a relacao dada pela seguinte equacao

k Sen. 2 Ai . mi^

rriz Sen. 2 Bi . /i^

Cum pre ainda notar acerca da equacao de condicao (48)

que, no caso de serem representados os dous pianos, a que

ella se refere, por equacoes reportadas a outros eixos coor-

denados, parallelos aos actuaes, comprehendendo por isso

na sua expresao geral as eonstantes (ni, Wa), (21) art. IV;

seria a condicao da perpendicularidade entre os dous pianos

dada pela mesma equacao 48: isto e, que aquella condicao

e independente das referidas eonstantes, vislo que e serapre

possivel transferir a origera dos eixos coordenados para um
ponto qualquer da interseccao dos dous pianos, que se con-

sideram no espaco.

Fazendo 0=0, na equacao (47), ter-se-ha a condicao do

parallelismo entre os dous pianos ; a saber:

(/a'+ms'+l) (/i^+mi'+l)= (li k+ mim^-^-lf

Desta equacao se passara facilmente a seguinte

(49) = (li— ^2)^+ (^^1
— 1^2?+ (^1 k— rUi hf

Esta equacao de condicao nao p6de ser satisfeita de outra

mancira, senao fazendo ao mesmo tempo

li= Iz ; mi= iriz

Estes resultados raoslram que, na hypotliese de serem
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parallelos os dons pianos, deverao tambera ser parallelos os

seus respectivos traces, nos pianos dos [x, z), e dos {y, z]-

propriedade esta que nao tem logar por analogia a respeito

dos pianos perpendiculares entre si, cujos tracos nos refe-

ridos pianos coordenados somente se tornam perpendi-

culares, dadas certas condicoes, como aciiua se mostrou.

INeste caso a distancia entre dous pontos quaesquer dos

dous pianos, tornados em uma recta parallela ao eixo dos [z),

sera constante e igual a (Wi — n^] ; islo e, a differenca das

duas constantes
,
que nas equacoes reportadas a outro sys-

tema de eixos parallelos aos actuaes representam as dis-

tancias do piano dos [x, y) aos pontos era que os respectivos

pianos encontram o eixo dos (s).

Se no ponto da interseccao dos dous pianos , cuja

inclinacao reciproca e dada pelo angulo [6), se suppozer

uma perpendicular levantada , no piano variavel, sobre a

interseccao coramum dos dous pianos: e evidente que a

angulo da inclinacao dessa recta sobre o piano dado de

posicao sera represenlado por (6), e dado pela mesma

equacao (47). Por conseguinte as condicoes da perpendicu-

laridade, e de parallelismo entre essa recta e o piano dado

de posicao, serao as mesmas que se acharam acima para o

caso de dous pianos (48 e 49).

Resta porem mostrar como, dado o ponto em que uma

recta encontra um piano tambem dado de posicao noespaco,

formando ella com os tres eixos coordenados, nu com rectas

parallelas aos mesmos angulos conhecidos, e representados

por (e, e\ e"), sera sempre possivel deduzir destes dados os

elementos [I2, in2), que detcrminam a posicao do piano

variavel, que passa por essa recta, e cuja interseccao com

piano dado de posicao e tambem perpendicular a mesma

recta: que passamos a fazer.

Designe-se por [d, d' , d") os angulos formados pela inter-

seccao dos dous pianos com os tres eixos coordenados: estes

angulos sao desconhecidos.
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Devendo a interseccao dos dous pianos ser perpendicular

tanto a recla dada no espaco, como a normal ao piano que
ella encontra, e no mesmo ponto; tomando esle ponto para
origem dos eixos coordenados : ter-se-ha, art. I

= Cos. e Cos. d+Cos. e' Cos. d'+Cos. e" Cos. d"

0=Cos. y. Cos. d^Cos. ^Cos. d'^Cos. y Cos. d"

. l= Cos.'d + Cos.'d'-\rCos.'d"

Tratando estas equacoes, corao se praticou ja com outras

analogas
, (23) art. IV, ficarao conhecidos os angulos

[d, d', d"), em funccao de [e, e' , e") e de («, S, y].

Uma vez conhecidos os angulos formados com os tres

eixos coordenados pela recta dada de posicao, e por aquella

que representa a interseccao do piano dado com o que passa

ao mesmo tempo pela referida recta
, poder-se-ha, per meio

das formulas [U], determinar os angulos formados pela

normal ao piano que passa por essas rectas, no ponlo em que
ellas se corlam : deduzindo-se d'ulii, como se pralicou no
referido art., as fangentes (/,, niz) que determinam os traces

do piano em questao nos pianos dos [x, z], e dos [y, z), me-
diante a opplicacao das formulas (20).

Referindo-nos ainda aos dous pianos, que havemos con-
siderado na precedenln analyse; e reproduzindo aqui a

equacao (-46), a saber

Cos. 9= Cos. a Cos. a'-i-Cos. S Cos. B'-^-Cos. y Cos. y';

e observando que os angulos (a, a') representam as res-

pectivas inclinacoes dos dous pianos sobre o piano dos (y, z);

(S, 6') sobre o piano dos [x, z); [y, y') sobre o piano dos {x, y]:

conclue-se da equacao precedents que a propriedado
inherente aoangulo comprehendido por duas linhas rectas,

12
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que se corlam no espaco
, (2) art. I, e commum a doiis

pianos, sob as mesmas condicoes,

Designe-se agora por [S] a area do triangulo (mOm')

,

ficr. (I), que se suppoz exislir em um dos referidos pianos:

mulliplicando a precedente equacao por [S), vira

(50) S Cos. 9= [S Cos. «) Cos. «'+(S Cos. 6) Cos. S'

-^{SCos.y]Cos.y'

primeiro membro desta eqaacao exprirae a projecciio

da area [S) sobre o piano que forma com ella o angulo (9):

as expressoes [S Cos. a), [S Cos. 6), [S Cos. y), exprimem se-

melhantemente as projeccoes directas da area (S) respecti-

varaente sobre os pianos coordenados dos {y, z], dos (a;, z],

dos [x, y): as expressoes {S Cos. a) Cos. a', (.S' Cos. §] Cos. &.

{S Cos. y] Cos. y', representam do mesmo modo as projeccoes

das precedentes projeccoes sobre o piano, a que se referem

OS angulos [x', & ,y '): (33) art. V. A estas ultimas projeccoes

daremos a denominacao de inversas.

A equacao (50) encerra um importante theorema de

geometria, que pode enunciar-se da seguinte maneira, gene-

ralisando o resultado que ella exprime :

As tres projeccoes de uma area qualquer, conslderada no

espaco, sohre os tres pianos coordenados , sendo novamenle

projectadas sobre um piano dado de poslcdo, aid dcterminam

outras tres projecgoes, ciija somma 6 eciuivalcnte d projeccdo

directa da referida area sobre esie piano

.

Este theorema e perfeitamente analogo ao que ja anle-

riormente deduzimos da equacao (33) ao piano, relotiva-

mente as projeccoes de uma linha recta.

Representando por id') a projeccao da area [S) sobre o

piano dado de posicao, e por (Si, S^, S,) as projeccoes di-

rectas da mesma area sobre os tres pianos coordenados :

demais designando por [d", d'"] as projeccoes dessa area
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sobre dous outros pianos, quo formem com o primeiro

angulos rectos; sendo (a'', 6'', y"), (a'", &'iy"i) as inelinacoes

destes novos pianos sobre os tres pianos coordenados : virao

as tres equacoes seguintes

Sc^'=5i

Cos. oc' + SiCos. §' + Si Cos. y'

^<i=s, Cos. a" + S, Cos. S"+S, Cos. y"

cJ'" = Sx Cos. «"'+S2 Cos. 6"'+53 Cos. y"'

Elevando ao quadrado ambos os membros de cada uma
destas equacoes , e soramando-os ordenadarnente : ter-

se-ha

(51)
^'1+ S'" 4- r-'i'= S,'+S,' + Ss'

A syraelria desla equacao faz ver que as equacoes (c)

terao logar lambem trocando nellas (iS\, Sz, S3] per (cJ', d"

,

{J'"), com OS cosenos dos angulos respectivos, e vice-versa;

a saber:

/ S, =^' Cos. a'+cJ" Cos. cc'i-\-^'ii+Cos. «'"

(e') )S2 = c?' Cos. &-\-S\Cos. S"+'(J" Cos. 6'"

(S3= (J' Cos. y'+S" Cos. y" + S'l' CoS. y'"

Estas equacoes podem alias ser deduzidas directamente

das equacoes (c), multiplicando-as ordenadarnente por

{Cos. a', Cos. a.", Cos. a"''), sominando-as, etc.

Nas precedenles operacoes cunipre attender as seguintes

equacoes de eondieao, as quaes devein ter logar simulta-

neamentc, em relacao aos dous systemas differentes de
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pianos orthogonaes, representando cada um tres projeccoes

directas da supposta area [S] ; a saber:

1 = Cos} cc ' + Cos.' a" + Cos} ex."'

1 = Cos}& -\-Cos.'' &' + Cos} g'"

1 = Cos.' / + Cos.' y" -{-Cos.' /"

= Cos. «' Cos. & + Cos. a" Cos &I + Cos. ol'ii Cos. &"

0=Cos. a' Cos. / + Cos. a" Cos. y" + Cos. a'" Cos. y'

= Cos. & Cos. y' + Cos. e" Cos. y" + Cos. &" Cos. y'"

tri

E evidente que a equacao (50) poderia ter sido dedu2ida

directamente, fazendo applicacao da formula (34), art. V,

aos dous systemas de pianos orthogonaes.

A mesraa equacao tera logar, qualquer que seja a area

plana projectada, como ja se mostrou em oulro art.; e

raesmo occupando uma posicao qualquer no espaco.

Isto supposto, sejam dadas no espaco as areas planas,

representadas por (S', S", S'", etc.), exislindo em pianos

differentes, e dlversamente inclinados a respeito dos tres

pianos coordenados: e evidente que a cada uma destas areas

corresponderao tres projeccoes nos pianos coordenados,

de modo que as que existirem no mesmo piano coordenado

poderao sommar-se, e ser representadas por uma so area

equivalente a somma dellas.

Designe-se pois por (^i', S^' Si'] as tres projeccoes re-

lalivas a (S'); por [Si'', S^", Sj") as que sao relativas a (5");

por (Si'", SV", Si'"] as que sao relativas a [S'"], etc., segundo

a ordem dos pianos dos [y, z), dos [x, y): e I'aca-se

Sj=5'i + S"i-fS/" + etc.

S2=S\+ S"i + S"'2 + e{c.

S, = S', + S",+ S"',+ ete.
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A somma das projeccoes inversas, designada acima por

(?', sera dada pela equacao seguinle

d' =SU Cos. oc' 4- S"i Cos. a' + S"'i Cos. oc' -f etc.

+ S', Cos. S' + S'<2 Cos. & + S">, Cos. & + etc.

+ 5', Cos. / + S", Cos. y' -f S"\ Cos. y + etc.

= Si Cos. oc + S, Cos. B' + Si Cos. y

Do raesmo modo se acharia para (<?") e (cJ") expressoes

analogas a precedente : donde se conclue que a equacao (50)

tem ainda logar, representando [Sx, Sj, Sj) respectivamente

a somma das projeccoes de qualquer numero de areas dadas

no espaco, e existindo em pianos diversos, sobre os tres

pianos coordenados: e que semelhantemente (cJ"', S", i'")

representarao, na mesma equacao , areas equivalentes as

projeccoes directas das referidas areas dadas no espaco

,

sobre os pianos em que existem aquellas. Tirando da

equacao (50) o valor de [S'], vira

A equacao precedente faz ver que a grandeza de [$']

crescera, prescindindo dos signaes que affectara o radical

no segundo membro, a medida que decrescerem ^" e «J'",

quaesquerque sejam os signaes que affectem estas quanti-

dades, visto que os sens quadrados ficarao sempre positivos :

e quando S" e (J'" forem ao mesmo tempo nuHos, a area

representada por [^') locara o seu valor maximum , e tera a

seguinle expressao

(51) ^'=±\ys,+S,-^S,

Esta equacao terd pois logar sempre que f6rera salisfeitas

as seguintes equacoes de condicao
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= Si Cos. oc"-\-S, Cos. r-\-S, Cos. y"

= Si Cos. «"'+S2 Cos. r+S, Cos. y'"

Verificada esta hypothese, chama-se piano prmcipaltiqueWe

era que existe (cJ'), e que teii) a propriedade caracteristica

de dar a projeccao maxima, ou antes a maxima somma das

projeccoes directas das areas dadas noespaco. Este resultado

tern uma applicacao importante na astronoraia.

Para delerminar a posicao do piano principal , bastara

conbecer as. projeccoes representadas por (Si, S^, S5): por-

quanto tem-se (33 e 34) art. V; [ou fazendo (J"=0, S"'=0
nas equacoes [e']]

rr.. > ^^ ^^

S' ±i/Si^+S/+S,'

1^ gi __^2 S2

S3 s
COS. y =Cos.i= -^=3

Os angulos (a', o', /) assim conbecidos determinarao a

posicao da normal ao piano principal, passando pela origem

dos eixos coordenados, ou a qualquer piano parallelo a

este: porquanto e evidente, que todos os pianos que ti-

verem essa normal commum terao tambem a mesraa pro-

priedade do piano principal.

Se a area dada no espaco fosse uma so, representada

por [S], as suas projeccoes sobre os tres pianos coorde-

nados seriam representadas por (Si, S2, S3) : e terse-bia

(34) art. V
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Esle resultado mostra que, no presente caso, o piano

principal, ou o da maxima projeccao, e parallelo ao piano

da area dada , coiuo se sabia ja : porquanto nesla hypothese

as pi'ojeccoes da area [S] sobre os dous pianos perpendicu-

lares ao piano de {r}') sao evidentemente nullas.

Supponha-se que as areas representadas por [S', S" , etc.)

sao projectadas directamenle sobre um dado piano , cuja

inclinacao sobre o ))Iano principal spja rcpresentada pelo

angulo (ffi): e designe-se por T a sonima das projeccoes sobre

este piano: sendo [xy, ci, yi) os angiilos formados por esse

piano com os tres pianos coordenados : ter-se-ha (50)

T = Si Cos. oc,+S2 Cos 01-I-S3 Cos. yi •

= {S' Cos. or') Cos. a,+ fcJ' Cos. §']Cos. S^hi^' Cos. /) Cos. /
= S'{Cos. ry}Cos. oci+Cos. 6' Cos. Si+ Cos. / Cos. 71

)

= d' Cos. 9

Substitiiindo em logar de (^') sen valor, tirado da

eqnacao (51); vira

(53) T=± l^iV+^V+Ss'. Cos. 9

Esta equacao' mostra que a somma das projeccoes das

areas [S', S" , etc.), dadas no espnco em pianos quaesquer,

6 uma quanlidade constante, relalivamente a todos os

pUiiios que fizorem com opiawo principal mesmo angulo [9].

Fazendo na precedente equacao = L ter-se-ha

7 =
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Este resultado mostra que as projeccoes de [S', S", etc.),

sobre qualquer piano perpendicular ao piano principal, dao

uma somma igual a zero: o que ja se eonhecia a priori como

uma propriedade caracterislica do piano principal.

Seja dada no espaco a pyramide triangular [ABCO] ,

fig. 3 , cujo verlice esteja na origera dos tres eixos

orthogonaes (OX, OY, OZ): sendo os vertices (i, fi, C)

dos tres angulos da sua base dados de posicao pelas suas

coordenadas (jc,?/, 2), (.x', y', z), (.x", y", z") : e represente

o triangulo [abc) a projeccao da base [ABC) sobre o piano

dos [x, y).

A simples inspeccao da figura faz ver que a projeccao da

face triangular [COB) da pyramide compoe-se das projeccoes

das outras duas faces [COA, BOA); e do triangulo [abc) que

represenla a projeccao da base da pyramide: suppondo-se

que e [COB) a maior das tres faces. Designe-se por (0) a

area do triangulo [ABC); e por [C, B, A) as projeccoes

daquella area, respectivaniente sobre os pianos dos (x, ?/),

dos [x, z), e dos [y, z).

A projeccao [abc] devendo ser expressa pela ditTerenca

enlre a projeccao da maior face da pyramide, e a somma

das projeccoes das outras duas faces contiguas: isto e, +
aquella projeccao + a somma destas; ter-se-ha , (35)

art. V

c
=^'y"~ '^'"''" "^'-^ "" ^'^ - ^y"~y''''

(.^4) JB=—

2

2 2 2

z'cc"— x'z" 2'x—zx' za:"— xz"

A=

2 2

j/z"-z'y" y'z-z'y yz"-zy"

2 2 2
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As duas ultimas expressoes das projeccoes da mesma area

[ABC] sobre os pianos dos [x, z], e dos [y, z] deduzera-se evi-

dentemente da priraeira, fazendo a devida permutacao das

letras : advertindo que a projeccao da face [BOC] compre-

hende sempre as projeccoes das outras dnas, dando-se para

esse fira a pyramide a conveniente posicao.

Tem-se, (34) art. V

/)2^ ^5 _]_ J52 _j_ (;2

(55) B =\^A' ^B'-^C

Este resultado nada mais e do que a generalisacao do

que se obteve, expresso na equacao (3B): isto e, a area de

urn triangulo dado no espaco, expressa em funccao das

coordenadas que determinam a posicao dos vertices dos seus

tres angulos.

Tire-se do ponto O a perpendicular [OD] sobre o piano da

base da pyramide: e designe-se por (aj, oi, y^) os angulos

forraados por essa recta respectivamente com os eixos dos

[x], dos [y], e dos [z]; sendo (?) a grandeza de [OD).

Ter-se-ba a equacao do piano do triangulo {ABC), em
relacao ao ponto [A), ou a outro qualquer ponto tomado no

mesmo piano, expressa da maneira seguinle, (19) art. IV.

(i) g=x Cos. oc,-\-y Cos. §, -\- z Cos. y

Os angulos [xi, §i, yi] raedera, como se sabe, arespectiva

inclinacao do piano em que existe o triangulo {ADC), sobre

os pianos coordenados dos (y, z), dos [x, z), dos (a;, y): e ter-

se-ha, (33) art. V.

C = DCqs. y,

B = D Cos. S,

A = D Cos. a.
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Substituindo os valores de (Cos. ai, Cos. ci, Cos. yi),

lirados destas eqnacoes, na precedenle ; vira

(56) D.i= Ax-\- Bij-^Cz

primeiro niembro desta equacao exprime o volume do

prisma triangular, cuja area da base e (D), e a altura [a].

Semelliant 'menle qualquer das tres express5'?s, que entrani

no segundo membro , representa um prisma triangular,

cuja base 6 a projeccao da base triangular da pyramide sobre

um dos pianos eoordenados, sendo a re^pectiva altura a

coordenada que representa a dislancia deste piano ao verlice

U) do triangulo [ABC].

Se ambos os niembros da precedente equacao forem di-

vididos por 3, o resullado que ella exprime se enunciara da

maneira seguinte

:

A pyramide triangular, cujo verlice esta na origem dos

eixos eoordenados, tendo a base no espaco, dada pelas coor-

denadas referidas ao vertice de cada um dos tres angulos da

mesma, tem um volume e{{uivalente aos das tres pyramides,

que tiverem por bases as projeccoes da base da pyramide

sobre os tres pianos eoordenados, e por vertice commum
qualquer dos vertices do triangulo da referida base, ou

qualquer ponto tomado no piano desta.

E evidenle que se, na equacao (5*6), [D) representar

nma ai'ca plana de forma qualquer, sendo [A, B, C) as

projeccoes da mesma sobre os tres pianos eoordenados;

podera generalisar-se o precedenle enunciado da maneira

segdinle

:

cylindro, cujas bases forem areas planas de qualquer

Cgura, sendo uma dellas dada de posicao no espaco, exis-

tindo a outra no piano que passar pela origem dos eixos

eoordenados parallelainente ao piano daquella, tera um
volume equivalerite a somma dos volumes dos tres cylindros
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forraados sobre as projeccoes da base dada deposicao, tendo

as bases opposlas situadas em tres pianos que passem por

urn mesmo ponlo tornado no piano da base do cylindro

projectada, parallelamente aos pianos coordenados das res-

pectivas projeccoes.

Tanlo este resultado como o precedente poderiam ter

sido deduzidos coma simples applicacao da trigonometrio,

uma vez conhecido o principio das projeccoes das areas

planas pela geometria elementar; todavia esses resuUados

nao se apresentariam com a generalidade, que notavel-

mente os caracterisa , sendo derivados da eqnacao [i] ,

como acima se viu.

Substituindo na equacao (56) os valores [A^ Bj Ci) dados

pelas equacoes (54); vira

,„, z,.=(»:^).+(5^>+(2^)'

Esla equacao notavel da a conbecer immediatamente uma

bella expressao da area do triangulo, que e a base da py-

ramide, abi designada por (D) ; em funccao das tres projec-

coes do triangulo, que e a maior das tres faces da pyramide,

sobre OS pianos coordenados; das tres variaveis (x, y, z)'

que representam o vertice do triangulo, cuja base e com-

mum areferida face; e da grandeza do eixo do piano, em

que existe o triangulo que se considora, isto e, a normal que

representa a distancia desse piano a origem dos eixos coor-

denados, designada por (<r).

Se na precedente equacao se fizer (7=:1 ; vira

, .
. , ^ {y'z"—z'y"\ (z'x"—x>z>i\

(
x'y"—y'xi'

\

(57b.s.) D={^' ^^
jx+[

^ ]y+[ J^

Esta equacao, posto que de o valor de (D) independente-
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mente da quantidade [a] que nao entra na sua expressao , e

fodavia sujeita a duas condicoes ; a saber: 1° que o piano

em que se considera existiro Iriangulo, cuja area e repre-

sentada por [D], esia situado no espaco, na distancia da

unidade da origem dos eixos coordenados :
2° que o ponto

desse piano, representado pelas tres coordenadas [x, y, «),

deve considerar-se collocado a respeito dos outros dous

pontes representadospor {x', y' , z), [x'\ y\ z"), que formam

as extremidades da base do triangulo; de modo que seja

sempre satisfeita a condicao de ser essa base commura a

maiorface da pyramide : e flcando sempre comprehendida

na projeccao desta face a projeccao da distancia da origem

das coordenadas a aquelle ponto, sobre os pianos coor-

denados.

Esta equacao resolve pois completa e elegantemenle o

probleraa, em que se propozer determinar a area de um

triangulo qualquer, dada pelas coordenadas referidas aos

vertices dos seus tres angulos, existentes em um piano de

posiciio conbecida, em relacao aos mesnios eixos coorde-

nados: porquanto sera sempre possivel transferir esses eixos

parallelamente a sua primitiva situacao, ate que a grandeza

do eixo do piano, dado de posicao, seja igual a unidade: e

o valor de (D) vira neste case expresso em funccao das

coordenadas primitivas, e das coordenadas da nova origem

dos eixos.

VII.

Havemos reservado para o presenle e ultimo artigo a so-

lucao de alguns importantes problemas da analyse applicada

a geometria, de que tratam os classicos na materia, empre-

gando para esse lira processos raais simples, e segundo

pensamos mais satisfactorios.
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l.°PROBLEMA.

Dado urn ponto [M] no espaco determinado pelas suas

coordenadas [x, y, z) referidas a tres eixos orlbogonaes
;

pede-se a determinacao de cada uraa destas coordenadas, em
funccao de outras novas coordenadas [x, y\ z), referidas

a outro systema de eixos orthogonaes, dado de posicao em
relacao ao primitivo, e tendo com esle uma origem com-

raum.

Designe-se por (Ji, Yi, Zi) os angalos eomprehendidos

por um dos novos eixos respeclivamenle com os eixos dos

[x), dos {y), e dos [z] do systema primitivo: e semelhan-

temente por (Jj* 1^2. Z2), {X^, Y3, Z3) os angulos relatives aos

dous outros eixos do novo systema.

Solugdo. E evidente que fazendo passar pela extremldade

da coordenada, representada por (x) e pelo ponto dado de

posicao (M), um piano perpendicular a aquella recta, podera

esta ser considerada, no systema dos novos eixos, corao o

eixo do piano, cujo ponto [M] lem por coordenadas (x', y' , z');

as quaes formam com eixo do piano respectivamente os

angulos (I,, X2, Is).

Semelhantementeas coordenadas representadas por [y, z],

no systema primitivo, poderao ser consideradas, em novo

systema de eixos, como os eixos de outros dous pianos que

passam pelo mesmo ponto [M], dado pelas coordenadas

{x', y' , z'), as quaes formam respectivamente com os refe-

ridos eixos dos pianos {y, z) os angulos [Yo Yi, Ys) {Zi,

Z2, A3).

Applicando pois a cada um dos tres referidos pianos a

formula, expressa na equacaogeral do piano, referida ao seu

eixo, (19) IV; ter-se-ha
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rx= x' Cos. J, + y' Cos. X^ + z' Cos. J,

(58) }y= x' Cos. Yi + y' Cos. Y2-\-z' Cos. Y^

[z= x> Cos. Zi + y' Cos. Z2 + z' Cos. Z3

Se considerarmos agora as coordenadas (»', y\ z') que

represenlara o ponlo [M) em novo systema, coroo eixos

dos pianos, que, no systema primilivo, dao a posicao do

niesmo ponto [M) pelas suas coordenadas [x, y, z]: ter-se-ha

semelhantemeute

^x'= x> Cos. X,+ y Cos. Yi+ z Cos. Z,

(59)
}yi= xi C0S.X2+ y Cos. Y2+Z Cos. Zi

l^z' = x' Cos. Xi-{-y Cos. 1*3 -\- z Cos. Z%

As equacoes (58) resolvem pois problema proposlo: e

as equacoes (59) resolvem a mesma queslao com inversao dos

dados. Arabos esles grupos de equacoes dependem das se-

guintes equacoes de condicao, para a delerminacao dos

angalos coraprehendidos enlre cada urn dos eixos de urn dos

dous systeraas com os tres eixos do outre, a saber:.

1 = Cos."" I, + Cos? Yi + Cos.' Zi

1 = Cos? J2 + Cos.'' Ya + Cos? Z,

1 = Cos? Is + Cos? Y, + Cos? Z,

= Cos. Xi Cos. J2 + Cos. Yi Cos. Y^ + Cos. Z, Cos. Zj

= Cos. J, Cos. Xi + Cos. Yi Cos. Y3 + Cos. Z, Cos. Zi

= Cos. I2 Cos. X^ + Cos. Y2 Cos. Y^ + Cos. Z2 Cos. Zj

Por meio deslas seis equacoes ficarao determinados seis

dos nove angulos que entram nas equacoes de cada um dos

dous grupos: donde se conelue que um dos dous systemas
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de eixos ficara invariavelmente dado de posieao, em relacao

ao outro systema, todas as vezes que forem dados tres an-

gLilos dos nove, que comprehendem entre si os eixos de

ambos OS systemas : comtanto que desses Ires angulos s6-

menle dous se reflram a una mesmo eixo.

Dado qualquer dos dous grupos de equacoes (58), ou (59),

e facii deduzir delle o outro, coai o auxilio das seis equacoes

de condicao que o acompanham : advertindo que no caso

de querer-se passar do segundo grupo ao priraeiro, sevk

necessario recorrer as seguintes equacoes de condicao, que

sao relalivas a esse grupo ; a saber:

"T

=

Cos:- Xi + C0S.--J2 + Cos:- x,

1 = cos.^ 1; + Cos: Y2 -f Cos: Ys

1 = Cos: Zy + Cos: z, + cos: z,

= Cos. Xi Cos. 7a + Cos. X, Cos. Y^ + Cos. X, Cos. Y3

= Cos. Xi Cos. Zi + Cos. X, Cos. Z^ + Cos. X3 Cos. Z3

= Cos. Ta Cos. Zi -f- Cos. Fz Cm. Z^ + Cos. ¥3 Cos. Z,

Poslo que os classicos na materia, tratando desta questao,

contentam-se de ordinario com a apresentacao das seis

equacoes de condicao, com o fim de mostrar apenas a possi-

bilidade de determinar por meio dellas, raediante Ires an-

gulos conhecidos, todos os outros que entram na expressao

de qualquer dos dous referidos grupos, nao dissimularemos

nos que a difficuldade das eliminacoes, na generalidade em
que sao dadas essas equacoes, tornaria summamente labo-

riosa a determinocao das quantidades variaveis que nellas

entram, a nao recorrer-se ao auxilio de convenientes trans-

formacoes. No inluito de remover esse inconveniente pra-

tico, passamosa subslituir as seis referidas equacoes por tres

oulras, nas ([uaes exislem somenle seis angulos, referindo-se

dous a dous destes, a cada um dos tres eixos dos dous
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systemas : pois e evidente que o terceiro angulo era cada

uma destas corabinacoes fica serapre conhecido, uma vez

determinados os outros 'dous, pela relacao conslante que

ha entre a somma dos quadrados dos cosenos respeclivos e

a unidade.

As equacoes (40) art. V fazem conhecer em geral os cosenos

dos tres angulos, forraados pela perpendicular eommum a

duas rectas, que se encontram na origem dos eixos coor-

denados, comprehendendo no espaco o angulo (IF), e por

cada um dos tres eixos coordenados. Fazendo portanto

TTW= g- nessas equacoes , os referidos cosenos exprimirao

nesta hypolhese os angulos, que forma um qualquer dos tres

eixos de um systema orthogonal com os tres eixos de oulro

systema primitivo da mesma natureza.

Ter-se-ha pois

rCos. y = Cos. a Cos. b' — Cos. a' Cos b

(*
) } Cos. §= Cos. a Cos. y' — Cos. a' Cos y

[Cos. «= Cos. y Cos. y' — Cos. y' CoS y

Neslas equacoes [a, a') representam os angulos que formam
dous dos novos eixos com o eixo dos [x] do systema pri-

mitivo
;

[b, b') OS angulos formados respectivamente por

esses mesmos eixos com o eixo dos (j) do systema primitivo;

(«, 6, y) representam os angulos formados pelo terceiro eixo

do systema respectivamente com os eixos dos [x], dos [y], e

dos [z].

Substituindo pois nestas formulas as denominacoes que
competem aos respectivos angulos, em relacao ds equa-

coes (58); vira
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fCos. Z,= Cos. Ii Cos. y,— Cos. Xi Cos. y»

(i") }cos. y, = Cos. X^ Cos. Zi — Cos. J, Cos. Zi

{Cos. Xi= Cos. Yi Cos. Zi— Cos. Y2 Cos. Z,

E evidente que por meio destas eqiiacoes sera sempre facil

determinar OS cosenos dos tres angulos, que nao expriraem

OS angulos dados ; e obter depois os reslanles cosenos, que
com OS precedenles formara os coefficientes das variaveis

nas equacoes (58) ; as quaes tem por objecto a transforinacao

das coordenadas, passando de {x, y, z) para {x\ y', z').

Se se tivesse de proceder inversamente, islo e, passar

das ultimas coordenadas para as primeiras, e manifesto que
as formulas (i') teriam uma applicacao analoga neste caso.

2." PROBLEMA.

Dadas duas linhas rectas no espaco , cuja posicao seja

determinada em relacao a tres eixos orthogonaes, pede-se :

1° a expressao da menor distancia de uma a oulra :
2" a

posicao, em cada uma, do ponto em que se verifica a menor
distancia entre ellas ; ou, por outros termos, a posicao do
piano que as corta nesses dous pontos.

Tome-se para origem dos eixos coordenados um ponto

qualquer em uma das duas rectas dadas de posicao: e de-
signe-se por (a, b, c] os angulos que ella forma respectiva-

menle com os eixos dos [x], dos {y), e dos {z).

Sejam semelhantemente (a', b\ c') os angulos formados
pela oulra recta com os referidos eixos coordenados: {p, q, r]

as coordenadas dadas de um ponto (m) no espaco, por ondo
passa essa recta : e designe-se por {^) a recta, cuja grandeza
reprosenta a menor distancia entre as duas rectas dadas.

Solucdo. Faca-se passar pela origem das coordenadas
uma recta parallela 6 outra dada, que existe no espaco: o

13
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que e sempre possivel, uma vez que aqnella recta salisfica

a condic^ode fazer com os Ires eixos coordenados os mcsmos

an^ulos que com elles forma a segunda.

Dadas pois de posicao duas reclas, que se encontram na

oriuem das coordenadas, tcm-se os elemenlos precisos para

delerminar os cosenos dos tres angnlos, que forma com 3

eixos coordenados a perpendicular commum as referidns

rectas: empregando para essefim as formulas dos n'"(2^, 24)

art. IV; a saber: [Cos. a, Cos. o, Cos. 7).

Supponha-se pois levanlada essa perpendicular sobre ns

referidas rectas: e imagine-se que um piano, passnndo pela

recta existente no espaco, corta essa perpendicular, for-

mando com ella angulos rectos em qualquer sentido: ou por

oulros termos, seja esse piano parallelo ao piano das diias

reclas que passam pela origem dos eixo?.

E evidenle que a menor distant:ia entre as duas rectas;

sera dada pela distancia entre esses dous pianos parallelos :

Io"^o a parte da referida perpendicular , comprebendida

entre estes pianos, sera igual a menor distancia pediJa, c

podera ser por conseguinte representada por (u).

A recta representada por [u], sendo eixo do plr.no que

passa pela recta dada existente no espaco, na qual S9 aclia

o ponto [m] determinado pelas coordenadas {p, q, r). firaia

jnialmente determinada psla equacao do piano referida a

esse ponto ; a saber, (19) lY

[/) iJ-
= p Cos. a + 9 Cos. o + r Cos. y

Fica assim resolvida o-eoraetrica analylicaments a pri-

meira parte do problcma.

Faca-se agora passar pela perpendicular 'p.), e pola rcc'a

dada qu^ passa por O, um plano'indefinido : c evidenlo

que conbecidos os angulos [v., ^, 7], poderao lambem delcr-

minar-se os cosenos dos angulos (a, 0, 7') formados polos
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eixos coordenados com a normal a esse'plano no ponto 0:

empregando as formulas (23, 24) art. IV.

Sejam {x', ?/', ^') as coordenadas do ponto (m*), existente

na oulra recta dada, pelo qual passa a perpendicular com-

mum a ambas, ciija grandeza e (;/): e represenle-se por [d]

a distancia entre os pontos (m) e (m').

Referindo a equacao do piano, cujo eixo e {^i), ao ponto (m')

que exisle nelle , ter-se-ha

[[') ^= x' Cos. « + y' Cos. (J -}- js' Cos. y

Pralicandoa mesraa cousa no piano que passa pela origem

das coordenadas e pelo eixo (fx) do piano precedenle, ter-se-ha

[i") o= x' Cos. «' + y' Cos. 4' -j- z' Cos. «J'

Considerando agora a distancia {d), entre os pontos [m, m'}

da recla d«da de posicao, existente no espaco, corao eixo do

piano que passa pela menor distancia entre as duas rectas

dadas; ter-se-ha

= [x'-^p] Cos. a' 4- [y'—q) Cos. V -|- [z'—r] Cos. c'

As equacoes {l\ l'\ l") determinarao a posicao do ponto

(m'), e por conseguinte a sua distancia ((/) dooutro ponlo(/n),

dodo na mesma recta ; a qual e eixo do piano que corla

ambas as rectas dadas, nos pontos que representam a menor
distancia entre ellas.

Na construccao geometrica fica determinado o ponto (m')

pela interseccao do piano normal aos dous paraileloB, pas-

sando por ((/), com a recta dado, que passa pelo ponto (m).
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Esia segunda porle do problema e susceplivel de iima

solucao mui simples, tanto grapliica, como analylica, mu-
dando de eixos coordenados: como se vai ver.

Antes de operar essa mudanca observarenios : 1" que e jd

conhecida a grandeza e a direccao da recta que represenla a

menor distancia enlre as duas dadas no espaco, a qual de-

signamos acima por (p.):
2" que, dados os angulos que

formam as duas rectas dadas com os eixos coordenados, e

senjpre possivel ler, expressa em funccao desses angulos, a

grandeza do angivlo formado poruma linha recta, que corle

uma das duas rectas dadas no espaco, em qualquer ponto,

sendo lirada parallelamente a outra.

Designando por
[f)

esse angulo, ter-sc-ha (2) art. I.

Cos.
(f
= Cos.a Cos a' -\- Cos. b Cos. V -^Cos.c Cos. c'

• Tome-se agora para eixo dos [z] a direccao da recta (p.); e

para eixo dos [x] aquella mesma das duas dadas. que passa

pela origem dos eixos, e a qual e (p) perpendicular.

Applicando ao presenle caso as formulas geraes da trans-

formacao das coordenadas orlhogonaes, (59) Probl. I": sejara

{p, 7*, r') as novas coordenadas do ponto (m), roferidas aos

novos eixos coordenados; observando que ter-se-ha r'= ^.

E evidente, queos ponlos (m, m'j projectados sobre o novo

piano dos [x, y) ahi delerrainarao uma recta igual, em di-

reccao e grandeza, ao segmento [mm') da recta existente no

espaco; visto estar esta recta em um piano parallelo no

piano dos [x, y], e dever acliar-se por consegulrite o ponto

{)«'.) na perpendicular que passa pela sua projecciio no eixo

dos {x), ou na outra recta dada.

Considere-se pnis ess a projeccao como a reprcscnta a

lig 4, a saber: [OX, OY, OZ) representando os novos eixos

coordenados: {w»i') a recta dada existente no espaco, crn
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um piano [smm') parallelo ao piano [XOY): (n, n') as pro-

jcccoes (Jos pontos [m, m')\ sendo o priraeiro desles dado

pelas suns coordenadas (^, q'
, p'), as quaes sao representadas

na ligura por [mn, nh, hO)-, e o segundo aquelle que corres-

ponde , naquella raesma recta, a menor dislaneia a outra

recfa dada, e que e, na figuia, representada pelo eixo

{OX).

Esla conslrnccao faz conhecer a posiciio graphica do ponto

[n') sobre uina das rectas dadas: de inodo que levanfando

iiesse ponto urna perpendicular a essa recta, sendo lambem

ao piano que por ella passa parallelainentc a ouira recta

dada , a grandeza de (u.), lomada nessa perpendicular, fara

conhecer a posicao do oulro ponto nesla mesraa recta
; q

qua! ficara tarabera delerminado pela parallela ao eixo dos

{x) tirada do ponto (.s) do eixo dos [z], que esta na distancia

(fji) da oiigera.

Para deterniinar analyticamente a posicao do ponto (/*'

sobre o eixo dos [X); designando por [xi, yi] as coordenadas

de qualquer ponto da recta [nn'); e observando que ella

passa pelo ponto [n) dado de posicao, pelas suas coordenadas

[(]',p'] '• a equacao geral da linha recta, considerada n'um

piano, dara

2/j
—q'==— lg.<} [Xi—p')

E evidenle que, na construccao dada pela fig. 4, o angulo

(cp) represeiilara ou o angulu [Oii'ti) ou o seu supplemento

[nn'X): em qualquer desles dous cases tera sempre logar a

equnciio precedenle.

Fazendo pois nessa equacao i/i=0, ler-se-ha o valor de

(tj), isto e, a distancia do ponto (n') a origem dos eixos coor-

dcnados ; a saber:

a-, =/y + -i- = 0/j + /m'
tg.^
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3/PROBLEMA.

Dada uraa esphera do raio (/?). cnja posicao no e«pacn e

delerminada pelas coordenadas
[f, g, h) do sen centre, refe-

ridas a tres eixos orlhogonaes ; e sendo tambera dada uina
linha recta qualquer, cuja posicao e deterrainada pelas coor-

denadas (a. o,
y)

[x, 'o, y') referidas a dous dos sens pontos
[m, m']: pede-se a delerminacao do ponto da superficie da

esphera, pelo qual passa urn piano langente a mesma, c ao
niesmo tempo pela recta dada de posicao.

Sohtgdo. Designe-sc por [x, y, z] as coordenadas do ponto
{m") da superficie da esphera, era que devera ter logar o
contacto do piano que passar pela recta dada [in m']: cor-

respondendo rcspectivamcnte as coordenadas referidas ao
centro da esphera.

Devendo o piano tangente, em qualquer ponto da super-
ficie da esphera, ser perpendicular ao raio da mesma, sera

por conseguinte (/?) o eixo do piano langente quo passar

pelos tres pontos (m, m', m"); e referindo a equacao desso
piano aos dous pontos (m, m'j; ler-se-ha, art. IV

/?= («_/] Cos. a -f (5-^) Cos. b + [y-h] Cos. c

«= («'-/") Cos. a + [o'-g] Cos. b + [y'-h] Cos. c

Elirainando deslas equacoss os angulos [a, b, r), por meio
dasequacoes seguintes:

.T

—

f y—q X— h.—- == Cos. a ;
-—^= Cos. b ; -^= Cos. c

e njuntando a equacao da posicao do ponto [in") na super-
ficie da esphera ja qual e a mesma equccio do n" (9) art. I,
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snppondo nella /\ conslanle, e toma nesle caso o nome de

eqiiacao da espliera]; ler-se-ha

W = [cc-n [x-f] + [S-g] [,j-cj] + iy-h) [z-h]

W = {:,'-[) [x-f] + (S'-5f) [z-g] + (6'-/i) (---//)

K' = [x-(f + {,j-gf + [z-1^

Eslas Ires equncoes deterniinarao as coordenadas [x, ?/, z]

do ponlo do conlacto do piano langente a espliera dada ;

sendo cxpressas nas quanlidades conslantes ,
conhecidas

pudas condicocs do proljicma ; a saber: (/?), a, o, y), (a, 'o, y'].

0!)3croar,ao. E facil de prever-se que as precedentes equa-

C02S darao pela eliininacfio de a; e de [y]
uma eqnacao do

2" grao expressa cm {:], da qual se lirarao para (i—/t) dous

valorcs JLjuacs de signaes conlrarios; o que mosira que o

probleina proposlo e susccplivel de duas solucoes: isto c,

liavera dous pontes da superiicio esplierica , cm situatoes

opposlas, relativamente ao piano que pnssa pela recia dada

do poslcio e pcdo ccnlro da espliera ; os quaes salisfuzem as

condicoes do problema. Resultando dalii haver seinprc dous

pianos langentesa esphera, cuja interseccao commum passa

pelos dous ponlos (m, m') dados noespaco.

4." PROBLEMA.

D.ida uiiin equacao algobrlca do 1' grao a tres variavci?,

independcnies cntrc si, dctorminar as condicoes a que

deveni salisfazeras(iuantidades constanles que nella enlram,

para que possa ella rcpresenlar urn ponlo qualquer de um
piano dado de posicao no espaco , on em uma linha recta.

Sejo dada a sogiiiute equncao, sob a forma de uma funccao

linear a trcs variaveis [x', y', z').
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(w) D = Ax' + By' -\-Cz'

Compafemos esta equacao com nquella que represents o

piano, sendo referida ao sen eixo (19) IV; a saber:

("') A = ^' Cos. a + y' Cos. 6 + 2' Cos. c

Esta equacao representara tanibem a linha recta, dada de

posicao pelos angulos (a, b, c] formados por ella com os tres

eixos coordenados, quando /\ variar com [x\ y\ z'], de modo

que sejam simullaneamente satiijfeitas as condicoes se-

guiutes:

X y z—
- = Cos. a; —=' Cos. b ,' —-= Cos. c ;AAA

donde resulta a seguinte equacao, que expriine uraa pro-

priedade exlensiva da linha recta considerada no espaco;

a saber:

1 = Cos.* a + Cos.* b + Cos.* c

A referida equacao do piano somente coincidira com a da

linha recta, no caso unico em que as coordenadas [x', y' , z')

representarem urn ponto commura ao piano e ao eixo deste:

e nesta hypothese tornam-seellas nasprojeccoes constantes

do A sobre os tres eixos coordenados.

Para que a equacao (u) seja comparavel a equacao do

piano (u'), convem em geral transformal a em outra equi-

valente, de modo que a constante que subslituir a (0) no

primeiro men)bro represente uma linha recta : e que os
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coefficrenles constanles das tres variaveis que nella entrara

possara representar funccoes circulares da raesiiia natureza

daquellas, que enlram na equacao (u'); isto e, que nunca

excedarn a unidade.

Para esse fiin mul(iplique-se a equacao [u] por [h] depois

de dividir ambos os seus membros por (D) : representando

[h) urna linha recta, cuja grandeza deve salisfazer as condi-

coes precedentes : e ter-se-ba

A ft f

Fa§a-se agora

ft ^ =" Cos. a; h.
j^
= Cos. b ; h. ^ = Cos. c

Elevando ao quadrado ambos os raembros destas tres

equacoes, e sommando-as, vira

..= "
A'-\- B'-{- C?

Determinada assira a grandeza do [h], substitue-se o seu

valor lirado desla equacao nas precedentes, afim de ter os

valores, que competem a [Cos. a, Cos. h, Cos. c) : e a equacao

[u] ficara transforniada na seguinte equacao do piano.

ft = x' Cos. a -\- y' Cos. 6+2' Cos. c

Se na equacao proposta (a) faltasse a constante abi repre-

senlada por (0), tomando a equacao a seguinte f6rma.
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= Axi -\- Bij' + C'J

se procederin do mesnio modo, nfim de tornar esta cqnncao

compaiavel a equacao normal [it], fazendo nesta /\= o; o

que (jiier di7.er, que o eixo do piano a que se icfere a equa-

cao neste caso e nullo : isto e, o piano pnssa pela origpni

das coordenadas, sem que lodavia seja nulla a sua normal

nesse ponto, sobre a (jual cxislira o eixo de oiilio piano

qualqucr parallclo aquclle.

Nesla hypothese loniara o valor do factor indclcrminado

(/)) a expressao seguintc:

/.=
'

^^.l- + L'- + C-

Conipnrcnios agora a cquacao (/<) com a do [lano, sob a

forma (21): islo e, a cquatao referitia aos tracns do piano

dado no espaco, sobro duus quacsqucr dos pianos coordo

nados; a saber :

(«") 2' = y -f m]f + n

Dnndo a equacao [u] o forma da preccdcnte, viiu

Reprcsen(nndo (?, in], na cqnncao (u"), as tnngentes dos

angulds formados pelos tracos do piano a que ella se I'efere,

respeclivnmente com os cixos dos (i), c dos
[y] ; 6 evidento

quo poderao sempre igualar-S'j as quanlidades con.stanlos,

que enlram na prcccdenlc cquacao, as que occupam lugar so-
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mclhnnte na equncao normal [u") : por quanto estas nao

tern limite algum do grandeza; a saber:

No caso (le faUar a conslanle (D) nn equncilo fw], fomara

clla uma qualquer das duas seguintes formas ; a saber :

nflra de sorem comparnveis as equacoes normacs ncsta hy-

polhese, a saber, ("25) art. IV :

(2- = k x' + "'i y'

Na primeira destas equacoes (.^j Dt] representam as (an-

gentes dos angulos formados pclas projeccoes da normal ao

piano, na origem das coordenadas, com o eixo dos [z], nos

pianos coordenados dos [x, z) e dos [y, z]: e na segunda (/j, Wj)

representam as tangenles dos angulos formados pelos tragus

do piano passando pela origem das coordenadas , com os

cixos dos (.x) e dos (y), respectivamente nos pianos coorde-

nados dos [x, z) dos [y, z). A relacao entre uma e oulras

tangentes c dada pelas equacoes seguintes :

^j = — ^j ; C, .-=:--Hij
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Convera portanto na equacao proposta fazer

ou

A , n

Determinados ossim os valores dos cocfilcienfes nnrmaes

das coordenadas (x', y'] na equacao proposta, ficara clla per-

tencendo a urn piano que passa pela origem dos eixos coor-

denados.

Ohservacdo, Tratamos desta queslao com especialidade,

afim de hem caracterisar as duas differenles foinias da

equacao do piano ; e unicainente no interesse dos princi-

pianles, os quaes de ordinario nao as dis^riminam perfeila-

menle.

E e ainda no interesse dos mosraos que pomosremate

a este nosso trabalho, deduzindo, per uraa construccao g^o-

metrica simples, e muito comprehensive!, as duas equacoes

do piano (19, il) art. IV, as quaes derivaraos nos da equacao

geral ao angulo piano, dado no espaco ; afim de mais forli-

ficar-lhes o espirito na perfeita intelUgencia desle ponlo.que

edesumraa importancia na analyse applicada. E' o objecto

do seguinle problema.

5." PROBLEMA.

Dado um piano, cuja posicao e determinada no espaco

pelos tracos nos pianos que passam pelos eixos ortliogonaes

(OX, OY, OZ], (ig. 5, cortando-os nos pontes (/, in, n) : pe-

de-se uma equacao entre as coordenadas (a', y' , z') de urn

ponto qualquer (s) tornado nesse piano.
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Pelo ponto (w) em que o piano enconlra o eixo dos (2;), e

polo ponto [s] tornado no piano, tire-se a recta {nsp); e tirada

a recta Op tirem-se [sr] parallela a [Oz); (re), [pq]
parallelas a

[Oni). E' evidente que piano [nOp), que passa por [s], e

perpendicular ao piano [XOY].

Designe-se por (x', y', 2') as coordenadas {Oe), [er], [rs] do

ponto (s) : por (/, m) as tangentes dos angulos externos for-

mados pelos tracos [nl)^ (nm), respectivamente com o eixo

dos [x] e dos [y) : e por [n] a distancia em que o piano dado

encontra eixo dos [z], contada da origem deste eixo.

Ter-se-ha, pela semelhanca dos triangulos [iiOp], [srp)

Pondo nesla equacao [z, n] em logar de [sr, On), vira

A semelhanca dos triangulos [Oer], [Oqp] da

Or Oe er

Op" Oq~ qp

Os triangulos semelhantes [lqp],.[lOm], dao

!l ^M.
10 Om

Pondo nesta equacao [10 -Oq] em logar de [Iq]
;
vir&

10
~^ Om
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Muiliplicando agora o primeiro membro desla equacao

iOr\ . .
, , ,

fOt:\
por I TT- 1 ; primeiro termo do sogundo raerabropor [-rrj)

outro lermo per
(
—

1 i
por serera quanlidades iguaes;e

ler-SG-ha

in\
Or _ Oe er

Os triangulos rectangulos [nOl], [nOm], dao

On n
10=

Oin =
tg. [Oln] I

On n

tg. [Oimi) m

Fazendo-sc as devidas subslituicoes nas cquacoes B q A,

ter-se-ha finnlmenlo

[C) z= lx -}- my -{• n

Esta equacao e, como se v^, a mcsma que havernos dedii-

7.ido no art. IV, parlindo de dados geomelricos mui remo-

los.

P.issemos ngora a deduzir da mesma construccao, repre-

sentada ria fig. 5, a equacao do piano referida ao seu eixo.

Do ponto O, origem dos cixos coordenados, imagine-so

uma perpendicular lirada sobrc o piano , a qual dcsignare-

nios por /\; c por (a, b, c,) os angulos que ella forma res-

peclivaraente com os eixos dos (x), dos [ij), e dos (z) ; e por

(^1 » 2/i . ^i) as suas projeccoes sobrc os Ires eixos. Imagine-

S8 lambera que a perpendicular /\ 6 projeclada sobre os
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pianos (los (x. z], e dos (//, z); e designe-se por (.4, B] as

lan-enles dos angulos forrnados respectivamenle por essas

projeccoGS com o cixo dos [z).

piano considerado no cs()aco e o piano dos [x, sjsao evi-

dent(3niente perpendiculares ao piano que passa pela per-

pendicular A. e pela sua projeccao sobro osegundo daquel-

les pianos : logo a inlerseccaocomraum daquelles pianos, ou

traco do primeiro, e lambeni perpendicular a direccao da

referida projeccao. Donde se conclue que o angulo formado

por esla recta com o eixo dos [z] e igual ao angulo interne

formado pelo traco do piano com o eixo dos (a)
;
sendo

ambos ngudos : e que por conseguinte a langenle do

primeiro sera igual a tangcnle negaliva do supplemenlo do

scgundo ; a saber:

A = --l

Olscorrendo do mesmo modo relalivamenle ao piano dos

[y, z], ler-se-ba semelbanleraenle

D=— m

Por nulrn parte as cq;ncoss das duas projeccocs de ^, re-

feridas ao eixo dos [z], duo

cci=zAzi

Tem-sc lambcm cnire /\ c as suas projeccocs (a-j
, j/i, Zi]

as cquacoui scguinlcs:

yi = A ^'cs- ^
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Estos Ires equacoes, combinadas com as duas precedentes,

dao

a*! Cos. a
.

.

Zi Cos. c

j/i Cos. b

Zi Cos. c

A linha recla que acima designaraos por (n) e hypothe-

nusa do triangulo reclangulo que tern o lado /\ adjacenle

ao angulo [c] : donde se lira por conseguinte

/\=:nCos. c

Subsliluindo na equacao [C) os valores de (/, m, n] lirados

das precedentes equacoes, ler-se-ha

(D) A = ^' Cos. a + y' Cos. b -\- z' Cos. c

E' a mesma equacao do piano, achada no art. IV.

As equacoes C e D podem ser comprehendidas ein uma
s6 equacao, da seguiale forma :

IE) / = * -1- ^ 4. £

Nesta equacao as quantldades A,B,C representam respec-

livaraente as distancias era que o piano dado no espaco en-

contra os Ires eixos coordenados.

Representando por [/\] a grandeza da perpendicular

abaixada da origem das coordenadas sobre o piano ; e por
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(7, h, () 03 angiilos formados resp2Clivamenle par cssa pcr-

pLindicular com os Ires eixos; ter-sc-ha

Coc. a = ~
A

(P) <;to.i = A

Cos. c = 77
V

(C C\

1 ' li)

pclas tangenles rcprcscnladas por (— I), {— m); vira a equa-

cao(C)._

tliininando na eqnacao (E) as qiianlidade.s [A, D, C] por

mcio das cquacoes [E'], ler-se-ha u equacao [D],

Rio c!c Janeiro, 2 dc outiibro dc 1336.

C. Captista D'OtlVZIIU.
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BOTANICA

ARTOCAIiPEA.

SOARESIA NITIDA — SPEC. GEN. QUE NOVUM.

NOMEN TRIVIALE : OITI, SIVE OITI-CIGA.

DIOECIA.

Arbores cum celsioribus eemulantes; Irunco cylindra-

ceo, inferne 3-4 pedalis diarnetri, AO pedes et araplius al-

liliidinis ; coma dense foliosa; cortice extus einereo-ni-

grescenti, irregulariter rimoso, vastis lenticellis transver-

sis asperato, lactis albi, spissi, innoxii pleno; ligno denso,

ponderoso, durabili, coloris luteo-fiiscati. Rami nascen-

tes subgeniculati, epidermide brunea glabra vesliti. Gem-
mae, lente observatae, puberulee.

Folia alterna disticha, plus minus incurvata, in masculo

2-2 i poll, longa
,
pollicem pene lata, in foeiiiina am-

pliora; petiolis 3-4 linearibus, anlice canaliculalis sus-

tenta, ovato-oblongata, basi rotundata, apice acuminata,

ambitu Integra, glabra, superne saturate viridia, niti<la,

inferne albiora, nervo medio dorso prominenti, lutescenli,

costis vix apparenlibus, parallelis, fere tranversis. Stipuloe

squamoeformes , fugaces.

Flores perexigui, perfecte unisexuales, e peractorum fo-

liorum cicalricubiis prodeuntes. Maris rami florigeri 1-li
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poUicares, lenuiler pubescentes, leviter geniculati, geuicu-

lis bracteis munilis, e quarum singulamm axillis recepta-

cula amenliformia, gemina enascuntur. Receptacula cylin-

dracea l|-2 poll, longa , basi parva portioiie nudata ,

cselero faciebus duabus, oppositis, convexis, staminifera.

Stamina numerosa, solitaria, legumentis destitula (*),fossu-

lis receptacali ioserta, inter squamas peltatas rainatissi-

mas, margine fimbriatas emergentia: filamentis brevibus,

antberis bilocularibus, subdidymis, loculis oppositis, lon-

giludinaliter debiscentibus: polline tenuissimo.

Foerainee rami florigeri ut in mare. Flores e singuloe bra-

cteee axilla exeunt geminatim; obque mutuum curvamen

pedicellorum parum irregulares. Pedicelli lineares, apice

bracteolis quator , subpeltalis, squamae formibns, criicia-

tim oppositis, cupulam simulantibus muniti. Perigonium

berbaceum, monopbyllum, eonicum, apice poro fimbriato

apertum, ovarium totum obtegens. Ovarium uniloculare,

ovulum singulum, anatropum, latere appensum continens;

apice liberum cum stilo continuatum, caetero cum perigo-

nio conflatum : stilo brevi, in crnscula duo , ineequalia,

intus stigmatosa diviso, per aperturam perigonii exerto.

Drupa ovum columbinum magnitudine, et forma refe-

rens, glabra, Isevis, lutea, basi bracteis pedunculi suffulta,

apiculo ovarii poroque perigonii in summo notata: pulpa

externa amylacea, fere insipida valde lactescenti, preeser-

tim a perigonio constituta: endocarpio membranaceo. Se-

men magnum, quasi sphericum: epispermio tenuissimo,

sublucido; rbapbe chalazaque reticulato-sparsis. Embryo

albumine destitutus, rectus; cotyledonibus crassis, plano-

convexis , inter se eequalibus , coloris intense viridis ,

lacte farctis; radicula brevissima, conica, apicem fructus

spectanti; gemraula, minima, dipbylla.

(*) An vero perigonia monamlra, iiiler se coliaerentia, sqiianiis pellalis exlus
uiuuila, receptacula tegunt? Itaque caclem fabiica lloribus utriuiiquc sexus ?
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Hce arbores inter illas numerantiir, qins /e7t/C) vocamiis.

In Provincia Rio de Janeiro salis o'ovia} in locis Inni monto-

sis, qiiam dcprcssis: mensibus biemis nostra) folia magna

i;i parte deponunt, niinqnam tamen penittis niidanlur.

O.lobre flores emilluni; malnratis Marlio frnclibus. Mate-

ries earum densa el durabibs, ut supra diximus, construc-

lionibus navalibus, civibbusque exqnisita prodest, snpc-

rans eliam abas ninltas quia verminibiis non afficilur.

Quoad caracleres genericos ad Brosimnm accedit, scd ta-

raen ab illo dislat, niaxime fruclibus oninino dislinctis, cni'

bryonisque forma. Lleoque lypiim novi generis mibi consli-

tiiere bono jure videlnr : ilbidque in memoriam Gabriel

Soarcs propono, Coloni Lusitani, qui abqiiotannis in Bra-

siba vixit, terroe cuhuree deditus, et bistoriam satis am-

plam rerum nostrarara tarn civibum, quam naturabuni

composuit.

lOdicJulii 18j4.

Francisco Freire Allemao .
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ExpLcalio iconic.

Figura 1'— Tlamus, magnit. not. , cum floribus mnsculis.

» 2*— Ramus faMiiineus , cura fruetibus perfcclis ,

mag. nat.

» 3*— Amenlum staminiferum, mag. nat.

(a) Squama pellata.

(b) Stamen.

» 4»— Ramus novellus, cum stlpulis.

» 5'— Ramus florigerus foemineus, mag. nat.

» C — rios foemineus, auctus.

» 7*— Idem ante fecundalionera, longitudin. sectns,

ovulum exhibctis.

» 8*— Fructus longilud. sectus.

)> 9' — Semen.

» 10' — Embryo.

» 11"— Idem, separalis cotyledonibus , ut corculi

paries videanlur.



MALACOLOGIA.

VAGINULUS KECLUSUS.

Ha seis annos que o nosso consocio o Sr. Ignacio Jose

Malta me remetteu ura gomo de faquarucii , tendo em
sua cavidade alguns molluscos, por Ihe parecer o caso cu-

rioso e digno de esludo. E' o que hoje serve de objecto

a esta pequena memoria,

gomo tinha o vao de tres palraos em extensao longi-

tudinal, e de duas polegadas em diametro , conlendo eerla

quantidade de agua ; eestava furado em dous logares, sendo

faro maior do tamanbo que se representa em (a) flg. 7\

Dentro estavam dous molluscos da forma e grandeza que

mostram as fig. 1* e 2'
; e de mais urn cordao de ovos de

quasi um palmo de comprimento, com 23 ovos, de gem-

mas araarelladas, arredondadas ou ligeiramente ovadas»

e por meio da substancia albuminosa collados uns aos

outros em flleira.

Duas questoes se ofTereeem aqui naturalmente, cuja so-

lucao nao pode deixar de ter alguma importancia scientifica:

ellas dizem respeito a maneira de viver destes animaes.

• A primeira e : Como e quando eutraram estes molluscos

para a sua reclusao ? Provavelmente o fizeram ainda recem-

nascidos, e aproveitando-se dos buracos feitos por outros

animaes. Esta euma explicacao obvia, mas conjectural; no

entanto o caso parece digno de ser averiguado. A essa ques-
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lao esla subordinada est'outra : Sera o taquarucu o logar de

vivenda privativa destes anirnaes, ou podem elles habitar

em outra parte fora d'alli ?

Tenho feito diligencias para descobrir alguma cousa a

este respeito, ja pedindo informacoes a pessoas curiosas,

ja observando por mini, fazendo cortar e abrir em minha

presenca canudos de taquarucu quando os vou ennontrando

pelos maltos; mas infelizmente, ate agora, nada tenho visto

nem ouvido que me possa esclarecer, ou guiar-me na in-

vestigacao deste objecto.

A segunda questao e : De que se suslentam alii estes ani-

rnaes ? Os caracoes terrestres e pulmoniferos, com os quaes

elles tem as mais estreitas affinidades, nutrera-se de folhas,

de fructos, de cogumelos, etc. ; ora, no interior dos gomes

do taquarucu nao vemos senao agua e ar. Esta agua e se-

guramenle uraa exhalacao propria do vegetal. Trar^ ella

comsigo algum principle nutriente ? Gerar-se-hao ahi ani-

malcules infusorios, algas ou cogumelos? E dado o case que

isso aconteca (o que so a analyse chimica e microscopica po-

dera raostrar) sera esse alimento sufficiente ?Emfim, estarao

ahi estes moUuscos a merce de alguns vermes ou insectos,

que casualraente penetrera em sua clausura?

Ha aqui materia para meditacao e curiosas indagacoes.

Faca-as quem se achar em melhores circumstancias do

que eu.

Agora passo a occupar-me da descripcao e classiQcacao

zoologica destes moUuscos, que foi o que principalmente

me induziu a apresentar este trabalho.

Pertencem elles aogenero Vaijinulus,e sao, quanto a mim,
de uma especie ainda nao descripta, e que eu denomino

Vaginulus reclusus. Ogenero Vagmulus deFevusstkC tem sido

contestado, e Blainville o incorporou no Onchidium de Bu-

chanan, em o sen Manual de Malacologia.

Mas Cuvier na edicao de 1829 do seu Reino animal
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conssrvn o gencro Voginuhis dislinclo do Onchilium, c 6 a

csla opiniao que mc oncoslo. nomc especifico ra/usMS,

que proponbo para csla espcoic ( so clla c, como cu

acredito , nova ), me pareceii bem apropriodo. E qnando

mesmo se venha depois a veriQcar quo esia especle possa

babitar fora do logar em que foi encontrada, jiilgo quo

basta o faclo de ser descobcrta alii para legiliiuar o epi-

ibeto que Ibo dou.

DESCRIPrlO ABREVIADA

DO VAGLNULUS RECLUSUS.

Corpus oblongum, depressum, 5 polliccs lonjium, unam

latum, dorso convextim. Velum lalera el caput cxcedens

marginansque ;
postice inlroversus incisum ; colore taba-

cino, medio dorso, el ad margines obscuriorn, depinclum
;

arenaceis, nigrisque punctis inspcrsum. Discus vcnlralis

quam velum anguslior, antice brevior, postice, ob veli

emarginaluram, longior. Caput sub marginein vollrecondi-

tum,lenlaculis quator retraclilibus munitum, quorum duo

superiora maiora, ad apicem versus dorsum, oculifera, duo

lateralia minora ad extremilates subbiflda : os, serrula carti-

Inginea, lunulata superne armatum. Apertura ani, pulmo-

r.isque anguliformis, exlremo postico ad dexlram posila.

Orificiumgenitale I'cemineum media et dextra parte corporis

locntum.

Ovula subrotunda, numerosa, ope albuminis in sericm

agglulinala.

In cavis internodiorura hamhuzoB, qu?e ab incolis taquan:-

ftt nominalur, babitat.

Riode Janeiro 12de Setembro dc 1851.

Francisco Frelre Allcmao,
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Erpllcallo icouis.

Fig. 1."

—

Aiiimnl, (lorso visum, niagnlluJ, nal.

Fig. 2.'— Idem, invcrsura.

(;i) cnput.

(It) tenlaculn minorn.

(i) tonlaciiln niaioni.

(il) npcrlura nni et pulmonis.

(e) oiifioium genilalo foemiiicum.

Fig. 3."—Tenlacuhim ociilifcrum, nudum.

Fig. 4."—Tenlacuhim minus, LifiJus.

Fig. 5.^-Os.

(a) serrula cartllaglnci.

Fir. G.'—Ovula.

Fig. 7."—Par infornoilii bambu^cT.

(a) oiiiicium a vcraiiljus factum.



AORICILTIJRA.

FRAGMENTOS DO RELATORIO DOS COMMISSARIOS BRAZILEIROS

a' EXPOSigiO UMVERSAL DE PARIS EM 1855.

Foi a exposicao neste ramo concorrida era grande es-

cala por quasi todas as nacoes da terra, que se esmera-

rara em fazer apparecer a agricultura em todos os estados,

desde o sea berco ate o desenvolvimento mais complete,

desde a simples lavoura dos indigenas mais atrazados das

florestas americanas, africanas e asiaticas, em que a na-

tureza se incumbe de auxilial-os, ate esse maravilhoso appa-

rato de machinas de toda especie com que o homem ci-

vilisado centuplica a forca de seus braces, eauxiliado pelas

nao menos admiravels descobertas da chimica arranca os

meios da sua subsistencia a uma natureza, que cansada

parece obstinadamente querer negar-lli'os.

Nos nao daremos uma descripcao completa desses appa-

relbosde lavoura quea practica ja declarou vantajosos, nem

apresentaremos muilos detalhes sobre o modo por que func-

cionaiu, pois entendemos que por ora sera inutil rccom-

meiidal-os, por nao termos ainda no nosso paiz qaem os

applique, nem sabermos ainda quaes as circumstancias lo-

oses que nos possam obrigar a modiQcar essa applicacao.

Examinareraos portanto quaes os defeitos de nossa agri-

cultura, e indicaremos depois os mcios mais efficazes de

os remover. Seja-nos permiltido entrctanlo observar que
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o traballio que apresentaraos nao e invencao nem llieoria

nossa: as ideas que expenderaos sao era grande parte resul-

tados da practica colliidos em paizes em circumstancias se

nao identicas, ao menos muito semelhantes as nossas, como

sejam as colonias Hollandezas, Inglezas e Francezas, e os Es-

tados do Sul da Confederacao norte-americana.

Encontramos em Paris os commissarios de todos esses

logares, que com a maior boa vonlade nos forneceram

OS dados de que careciamos para este nosso trabalho, e

raostraram-se sempre dispostos a nos ouvir quando pe-

diamos informacoes sobre a marclia da lavoura nos seus

respectivos paizes, e os revezes que esta soffreu antes de

chcgar ao seu desenvolvimento actual. De tudo quanto

deste modo pudemos colher fizemos um todo , evitando

longascitacoes, repelicoes, etc.,e se alguma idea foraprovei-

tada a bem do nosso paiz, sera isso para nos a mais agradavel

recompensa a que aspiramos.

Se estudamos a marcha da nossa lavoura desde o seu

comeco, conhecemos depressa que na maior parte de seus

ramos ella ficou completamente eslacionaria: os primeiros

colonisadores enconlraram terreno inteiramente virgem
,

prod uzindo era qualquerlogar com fartura tudo quanto nelle

plantavara, e por isso viram logo quanto era desnecessario

adubal-o, etc. ,corao ofaziara na terra patria. Accresce a isto

dirainuto custo dos braces escravos, que forraavara um ca-

pital depressa amortizado, e que com 25 "/o de seu trabalho

se sustenlavam, licando portanto 75 "l^de servico para os pro-

prietaries como rendimenlo cspontaneo, e sem o menor

esforco. Debaixo destas circumstancias e muito natural que

ninguem se importasse com os melhoramentos da lavoura»

e ficasse firmada uma retina, quo depressa fazia esquecer as

tradicoes a quem vinba se estabelecer nesta abencoada

terra do Brazil. Ainda outra circumstancia actuava e fazia

com que nao se desse o maximo desenvolvimento a lavoura:
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o morciiilo da colonia do Drny.il era a rnal pnlila, n iin-

Tiorlarfi.) era fuita na quasi Inlaliilado do roiiio, c por isso

iiHilil era augmcnlar a producrao.

Hojo tndo so aolia niu:lado: na vizlnhanea das j];rnnilos

cidades eslfio os terrenes cansados, c nao proilii7.em as

vc'zes ncm a scmenle que se Ibescunfia. Os biaeos quasi

graliiiles dcsnpjiareceram, o esciavo reprcsenia uin capital

muilo nolavel, que aiiguienla cada vcz que unia nova c[)i-

dcuiia vem causar seus eslrngns. nosso niercado nfio 6

niais inn pequcno ponto da iMiropa, que comprava e vnn-

dia nossos produclus a bel-prazer, 6 sim a Luropa in-

teira e a Ainciica; nao c a pcquena esquadia mcrcanio

do uraa nacao que vem imporlar os produclus nianufaclu-

rciros que necessilauios, mas sim os naviosde todo omundo

civilisado.

Tiido islo nosobriga a olbar scrlamcnlo para a nossa ngrl-

cullura : se nao o tizermos, brevemcnte imporlareuius o

alimento da nossa classe baixa, o fcijao, a farinha e a carno

secca dos Estados-Unidos; de la ja receberaos o toucinlio e a

banba mais barala do que a produ^iida na terra, ncsia

terra que produz quasi espontanoamenle tania especie de

planla luberosa, e coin tal abumlancia que se poderia criar

porcos para abastecer omundo inleiro ! Ja nao e pequeno

contra SRnso o pagarmos a carne fresca pelo raesmo preco que

nos paizes onde mais da melade do anno o gado vive en-

curralado, suslenlado com os productos da lavoura da ouira

metade, nos que vivemos em paiz onde ogado se reproduz

e vivo todo o anno no carapo ! ale queijo e mauteiga impor-

tamosdo estrangeiro! quanto ganbariamos com a expor-

lacao deste gencro se aprecia sufficientemenle lembrando

que a Lombardia, que cabe urn par de vezcs na nossa pro-

vincia do Rio de Janeiro, por si so produz cm arligo queijo

annualmenle cerca de 16,000 conlos, que sao pela maior

pai tc cxporlados: 6 a quinta parte da nossa proJucciio do cafe .
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Na proiliiccrio Je soda (do quo tratiromos cm nrligr) espe-

cial) sonios nniln; no cnlrelanlo a Europa impmia lidjt)

paia o.iina do 100,03') coiUosl vai buscila ate na China, p:\-

giinJo urn fi'oto diiplo e mcsrao triplo daquello quo pagaria

so a imporlasse do Bia/il
,
quo podcria prodii/.il-a com

grande abundancia. E\eniplos seraelhanlos aiiida sc podc-

riain cilar muilos, c scmpre com o mosmo resullado.

N(j3 clamamos conlra a fallado bracosde um lado, doonlro

pcdimos vias decommunicac'jo, cusle o quo custar, para quo
OS bracos que possam virlenbam laniboui para onde mand.ir

resuitado de seus csforcos. Tudo islo e bem calculud >, nfio

lia duvida; mas so nao procurarmos mudar o noiso systeraa

de ngricultura, e seo nfiofizermos com toda aeriergia, acro-

dilnuiosque as nossas eslrados de rerro,em vez de nossorem
uleis, viraoascr prejudiciaes. Em torno da nossa capilal

niio vemos senao collinas coberlas de capoeiras; os sous

mallos primitivos desapparcceram, e fambem as lavonras

que se Ibes subslituiram : boje esta oterrcno exliauslo c im-

produclivo, oquem quer boas colheilas vai paralonge procu-

rar terrenos virgens. Os cafesaes proximos a beira-mar, quo

aiiula lia vinle annos erara rendosos, boje csliio dcsprczados,

c nao crescem outros ; so serra acima e que a produccao

c excellenle, mas no fim de alguns annos tambem la sora

precise abandonar o solo cansado para buscar uma zona

ferlil mais afaslada, o que fara com que as eslradas leiiha m
do alravessor muilas leguas do terras em descanso para so

na sua exlremidade cnconlrar carga e ligar centros de po-

pulacao, OS quaes ficarao por sua vez desertos quando uma
cslradn do ferro passar alem, e elles deixarem do ser os

cmporios de uma zona cullivada. So com o melboramenio
da lavoura poderemos cvilar qu& as eslradas so lornom
um inslrumenlo de devastacao.

Na Eurnpa mesmo terrcno quefoi uma vez cullivado,

produz ludus os onnos uma ceila quanlidude de planla;
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a necessidade obriga a isso, e a experiencia, actividade e

sciencia do homem impedem que elle fique cansado.

Fazemos nos outro tanlo ? cuUivamos lodos os annos o

raesmo pedaco de terra? Nao.

Passeraospois a exaininar o nosso systeraa de lavoura para

poder apontar os seus defeitos. Comecamos porgastarum ca-

pital coraderrubar mattos virgens,cobrimos desle modo uma

porcao de terreno com folhas e galhada miuda, que pelo seu

apodrecimenlo produziriam uma camada huraifera conside-

ravel, e todos os saesalcalinos ficariara nessa camada, Espe-

rar porem que essa decomposicao se faca, e lirapar a herva

que comeca a brolar com vigor, e muito trabalhoso; igual-

mente o e tirar os paos a que nenhum deslino podemos dar,

e arrancar os tocos e raizes, para cujo (im ainda nao chega-

ram a nos as raachinas; e emfalta deliassiraplificamos opro-

cesso atacando fogo, que consome a folhagem secca e galha-

da, desprende os saes alcaliaos que sao levados na maior parte

pela primeira ebuva, losta a camada do humo existente, e

deixa ainda pelo menos 30 "/o da superficie derribada co-

berla de troncos e raizes, que difficultam a plantacao e mais

tardea colbeita. Durante 3 a 4 annos seguidos p6de-se plantar

nesse terreno, ale que emfim e porem precise abandonal-o

para que cresca novo malto, e so depois de coberto de ca-

poeira bem densa presla-se a repelicao do processo. Ora, no

tim desse tempo deve eslar amortizado o capital empregado

e seus juros, porque e necessario que seja agora occupado

de novo eda mesma maneira, quando esse segundo dispen-

dio seria bem sufficiente para pagar as despezas que se fariam

com remover tocos e arrancar raizes, o que daria a vantagem

que solo assim preparado offereceria: 1" am lerco raais de

produccao por causa do espaco economisado; 2° se preslaria

ao arado e mais apparelhosde lavoura; 3° produziria collieitas

boas pelo menos durante o tempo duplo, sem haver necessi-

dade de adubal-o. melhodo de plantacao e tambem muito
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anli-economico: em umacova feita com a enxada e plantada

a semente; a nova planta germina bem, mas no seu desen-

volvimento posterior as raizes encontrara um solo duro e re-

sistente, de modo que nao podem penetrar profundamonte,

e tem que se contentar do alimento que Ihes offerece uraa

camada superficial.

Esse alimento so basta para poucas culturas successivas, e

exige que nao haja longa secca. Ora, as experiencias compa-

rativas tem provado que um arado com uma junta de bois e

dous horaens faz o servico de 20 a 50 enxadas, fazen-

do trabalho as vezes que para estasequasi inexequivel.como

seja o revolver a terra ate a profundidade de quatro palmos, o

que, segundo a practica mostra diariamente, e hoje necessa-

rio, priacipalmente para terrenes cultivados pela priraeira

vez :
1* pnrque torna a terra perraeavel para a humidade

atmospberica; 2''estando ella fofa e mais susceptivel de ab-

sorver acido carbonico e ammonia do ar e dos adubos, 3°

permitte as raizes de penetrar ate onde a secca nao Ihes

pode tirar o alimento (as ramificacoes capillares da raiz do

trigo penetram a mais de seis palmos de profundidade); A'

a camada inferior, que pelo revolver foi trazida a superficie,

fica exposta a accao dos agentes atmospbericos, que a de-

compoem, e produzem assim durante muito tempo saes ne-

cessaries a vegetacao: alem disso ainda se consegue com
mais facilidade um sulco direito com arado, do que as co-

vas enQleiradas com enxada, o que facilita as limpas, o

capinar por meio de macbinas, o cbegar a terra as plantas

lambem por meio de arados proprios, o que se torna em ex-

treme vanlajoso para canna, milho, mandioca, etc., periuit-

tindo ainda empregar na colbeita as macbinas.

Nao e porera so do emprego de processes mecanicos que
depende o melboramento do terrene, e cstes reduzirem o

trabalbo de braces a pelo menos
^o

'- admittaraos falla de
boa direccao, e supponbamos que seja precise ^; se-
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giii'-sc que unin f.izcnJa quolinjj prccis.i do HO traballiA-

(loics, emprcii.indo machinas fira uiuilo nielhor scrvlco

com 17, G alji tcmos nina cnonnc rcduccao tie capilacs,

pois pelo preco qii9 liojo so compram seis escravos t.?m-'^o

toilas as inacliinas para cullivar uma legua quadrada dff Ici-

rcno. que 6 porem muito neocssario para quo se possa tor-

iiar um solo qiialqiicr prodaclivo para uma planla qaalqner,

G iatroduzir nellc os ag3ntGS que cssa planta prccisa para a

sua vcgelncao , ngenles esses que variam ainda co:n a

nalnreza do producio que qusrcmos cbtei*. E' nccessarlo

odubar as terras em parte com estrumo, cm parte com suIj-

slaucias niineraes. Para o pritneiro e indispensavel quo a

lavoura scja sempre acompanliada da criacuo de algum gul),

encurralado rcgularmente mais tempo possivel: esse ga •

do 6 ncccpsario para o servico do campo, como l)ois n caval*

los, ou para criacao, susteuto da propria gente de casa,

comovaccas, carneiros, porcos.galinhas, etc., as quaes, aleui

de furneccrem o estrume nccessario para o campo, ainda

obrigam a pequenasindustrias, que parecem insigni 11(33 nts!^,

mas sao muito rendosas;esluo nesle case o fabrico de qusijo,

manleiga.banba, presunlos.etc., alem do rendimenlo de laa

que Brazil ja exporta,edegado para o corte.Deste modo os

lavradores da vizinhanca das cidades poderao abastecel-as

com carnefresca, melbordo que aquella que as vezes vein

do uma dislancia de 150 l^guas e mais, viagem cssa que so

por si absorve a maior parte doslucros dos acluaes prodiic-

tores. Se a nossa lavoura lor racionalmonte conduzida,

ainda pode lirar proveilo dos reslos dcsses animaes quo

vao para o corle, como do sangue, cabellos, unbas, etc., quo

sao materiaes essencialraente azotados, c por isso adubos

excellentcs. sabugo dos cbifres e os ossos dao col la m.ig-

nifica, ou carvao animal Ifio neeessario a muita industria

cbimica, c por (iin elles ainda poJem ser ulilisados para fa-

brico de pLospbalo do cal, nio pouco imporlanlu para a

4
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lavoura. Esses estrumes aniraaes sao applicaveis a todos os

terrenos e especies de lavoura : nao acontece porena outro

tanlo com os adubos mineraes, os quaes reclamam co-

nheciraento preciso do solo que se prelende cultivar, e a

natureza do vegetal que se quer plantar. Disso e que nao
lemos a menor indicacao que seja: nao existe uma s6

analyse do terreno em que melhor da o cafe, a canna, a man-
dioca,porexemplo;naoexistemanalysesde terras eslereis para

essas plantas, de modo que nao sabemos qual o elemento
que existe naquellas e falta nestas, nem mesmo possui-

mos analyses das proprias plantas. Segue- se d'ahi que nao
se podecorrigir terreno defeituoso para uma cerla especie

de lavoura; e preciso ainda que o lavrador tente uma ex-

periencia, e um resultado bom ou mau Ihe dira se conti-

niia com o seu trabalho, ou deve abandonal-o: maitos dei-

xam-se guiar por certos indicios que a longa practica ja ensi-

nou, quer do aspecto da terra, quer da vegetacao que a

cobre; esses indicios empiricos nao sao sempre rigorosos,

e tarabem naonosmostram quaes agentes faltara ao terreno.

Muitas vezes um terreno improprio ou esgotado produz
vegetacao sujeita a raolestias, como tivemos occasiao de
analysar uma canna era estado perfeito, nella predomina-
va phosphate de cal; ao passo que outra, de um logar vi-

zinho atacada da praga, tinha falta desse sal: nao podemos
de uma s6 analyse deduzir ainda que adubar o terreno
com phosphato calcareo seja um meio de prevenir a praca

na canna, no entretanto e um indicio que convem veriQ-

car. Outro exemplo temos com a bananeira: analysamos
um pe que produzia fructo pedrado, nelle predominava
magnesia, em quanto um p6 da mesma soqueira plantado

n'outro logar produziu muito bom fructo; mas as materias

inorganicas que tinha tirado do chao eram polassa, e sobre-
tudo sulphato de cal. Estes dous exemplos nos mostram jd

uma relacao entre composicao da planta e qualidade do

15
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prodiicto: lornaraos a repelil-o, nao sao sufficientes para

servir tie norma para sua cnltura, precisam ser veritieados,

principalmente nas localidades que maior differenca apre-

sentam, concerto do terreno influe nao so sobre a qua-

lidade dos productos, mas tambem sobre a quantidade. E

o quanto se empenham todos os Kstados civilisados para

conseguir esle fim, provara de sobra as numerosas amos-

tras de adubos remellidas para a exposicao pela maior

parte delles. AUi se viam aniostras muito variadas demale-

rias fecaes das cidadcs, coinpjetamente desinfecladas e

preparadas para estercar os campos (e quanto seja produzi-

do com o nome de poudrdie acba compradores); residues

dos acougues preparados para o mesmo fim, dilos de di-

versas fabricas, guano artificial, etc., assim como ha via

tambem abundancia de saes preparados para melhorar

terrenes, e muitas dessas composicoes forara premiadas.

Outra prova da 'necessidade de adubar as terras sao os car-

regamentos de guano que a Europa manda com tanto custo

e trabalho buscar nas costas do Peru. Nos Estados-Unidos

lavrador, sobretudo se vai cultivar terreno novo, manda

amostras ao laboratorio chimico, para que se Uie diga qual

a sua composicao, e manda ao mercado buscar o a(Jubo de

que carecc, e veemse todos os dias elogios a esse systema.

A Inglaterra tambem manifestou quanto Die devia, pelas

ovacoes que teve Liebig, que praticamente applicou a cln-

mica a agricultura quando por la passou.

So nos e que nos conservaraos eslacionarios: a nossa la-

voura, acoslumada ao systema de destruicao e ao esbanja-

niento de forca util, vai caliindo rapidamente; a medida

que essa forca superflua vai faltando, o preco dos gene-

ros de primeira necessidadc vai subindo n'umn progressiio

espantosa. Nos eslaraos muito longe para ter conlacto couj

outros paizcs, quo nos ensinem praticamente raethodos ra-
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cionaes. nosso clima muitas vezes se oppoe a que ap-

pliquemos o que em outros da bom resultado.

Pelo que fica exposto veraos o quanto e precise mu-

dar no nosso sjstema agricola: os nossos lavradores cerla-

mente nao poderao fazel-o por si so : em primeiro logar,

porque nao foram educados para isso; depois, porque re-

ceiam innovacoes, e sobreludo o serem victimas de especu-

ladores que os podem aniquilar eompletamenle com expe-

riencias ruinosas. Elles precisam de quem Ihes de exem-

plos que possam seguir, que se Ihes moslre um resultado

vantajoso, que tenham onde mandar educar os sens tra-

belhadores habituados a nossa antiga rotina. Como vimos,

ha muita experiencia a fazer, cujos resultados ainda serao

duvidosos; sera duro exigir que os lavradores se exponhara

a elles; nos mesmos nao respondemos que essas receitas e

systemas, que em chmas identicos aos nossos provaram

optimamenle, aqui facam o mesmo.

Quem deve tomar a iniciativa a esse respeito e o governo,

e cremos que deve fazel-o sem perda de tempo. Nos es-

peramos colonos de um anno para outro, e em quanto

esperamos vao subindo de preco os viveres, e certamente

que a emigracao fugira de um paiz em que custa tao cara

a subsistencia.

Passamos pois a proper os meios que ainda hoje se

moslram efficazes na Europa e nas colonias, e que acre-

ditamos os unices que nos poderao dar um impulse util a

agricultura

.

primeiro passo a dar e a acquisicae de um pedaco de

terrene com baslante exlensae, e situado de mode que

possa apresenlar as circumstancias as mais variadas.

Deve-se ahi tirar ameslras de terra de campe, capeeira,

matte virgem, e terrenes cultivados que possam existir, e

submeltel-as a analyse chimica.



228 REVISTA BRAZILEIRA.

Igualmenle devem ser analysadas terras de oulras loca-

lidades, onde crescam bem as plantas de nossa lavoura.

Nesses differentes logares deve-se tentar a cultura de

canna, feijao, luilho, niandioea, batatas, etc., em porcoes

nunca raenores de cem bracas quadradas; e para obter re-

sultados comparativos devera ser cullivada cada uraa des-

sas plantas em quatro porcoes igaaes em exlensao, porem

differentemente amanhadas. Uma, preparada pelo nosso

methodo ordinario; outra, lavrada com arado e raais uten-

silios, porem sem adubo; outra, lavrada do mesmo modo,

porem corrigida segundo o resultado que se obtiveram das

analyses; o ultimo pedaco sera da mesma maneira prepa-

rado, porem adubado com os saes e com estrume.

Idenlicamenle se deve proceder com terrene de capoeira

ou matto, applicando alii as differentes macbinas para ar-

rancar tocos, sobretudo as que se empregam nos Estados-

Unidos.

De todo este trabalbo feito deve-se toraar nota muito

minuciosa, assira como do desenvolvimento das plantas,

do progresso comparative, e por flm dos produclos, cuja

qualidade e quantidade deve ser examinada muito con-

scienciosamente, para que nao baja prevencao a favor de urn

ou outro methodo. Todas essas observacoes deverao ser

publicadas pelo menos semestralmente, afim de que possam

ser distribuidas pelos lavradores.

Em quanto as plantacoes da primeira experiencia cres-

cero, convira ensaiar os meios para obter prados artiti-

ciaes, quaes as plantas de forragem que se possam accliraa-

tar entre nos, como luzerna (que cresce muito bem),trevo,

esparceto, etc., e experiraentar qua! das nossas numero-

sissimas especies de capim mellior se presta para fazer

feno, alim de que possamos ter criacao de gado encurra-

lado; mas isto nao e possivel tentar com vantagera sem

que se tenha o alimento em abundancia, e que seja eco-
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ftomico ao mesmo tempo. Em logares pantanosos convera

plantacao do inhame, cuja folha e raiz sao excellente sus-

tento para porcos e vaccas. Sera tambem ulil ensaiar

que partido se pode tirar das folhas de imbaiba, que al-

gumas pessoas dao as vaccas de leite, e prelendem que

augmenta consideravelmenle a quantidade da nata. As-

sim tambem algumas das nossas ortigas bravas ( Ure-

ra) podem ser mesmo cullivadas com proveito para criacao

de porcos eaves, como em outros logares se faz com a or-

tiga commum (Urticadivica).

Estes trabalhos encherao bem o primeiro anno; no se-

gundo p6de-se continaar as experiencias, rejeitando por

ova aquellas que deram o resultado meftos vanlajoso: a

melhor servira de comparacao para outras que se tentem.

Nesse anno se pode tratar tambem de cultivar plantas de

forragem sufficientes para comccar criacao de gado, bem

entendido em escala pequena ainda. Podem-se entao ad-

mitlir tambem para o servico alguns trabalhadores de

lavradores, que queiram aprender praticamente os metho-

dos que devem ser applicados, a preparar as terras , e a

fazer uso das machinas, Tambem esse numero de gente

deve ser liinitado, porque o vigial-os, ensinal-os,etc.,rouba-

ria mais tempo do que se pode sacrificar no principio de

uma empresa desta ordem
, que deve dirigir toda a sua

attencao sobre experiencias, verificar os resultados favora-

veis das precedentes, e varial-as debaixo de difTerentes

pontes de vista. Entende-se tambem que esses trabalha-

dores vao aprender unicamente o servico material; ana-

lyses, ou receitas para fazel-as, nao se Ihes pode confiar,

porque elles nao terao, na maior parte dos cases, fundo

sufliciente para bem applical-as, e podcrao desacredital-as,

assim coino os melhodos preconisados para concertar ter-

ras cansadas.

Um eslabclccimenlo dessa ordem , sustenlado pelo go-
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verno, tern obrigacao de experimentar qualquer systenia de

lavoura que seja apresentado, comtanlo que naose mostre a

priori absurdo: essas experiencias deveni porem ser trabalho

secundario. Se ellas derem resultados negatives, servem

para preveniros particulares, que nao se podera, nera deveiu

metier com ensaios que os prejudiquem; sera um peque-

no prejuizo que ao governo nao pesara, ao passo que sera

uraa economia tanto mais consitleravel para os lavrado-

res, quanto maior o numero que evita o ensaio. Dizemos

que essas experiencias serao secundarias, porque o estabe-

lecimento deve todos os annos repetir aquellas que pro-

varam bem (com as modifioacoes exigidas pela relacao das

plantacoes), salvo no case de descobrir outros processes

melhores, afim de que sirva continuadamenle de niodelo,

ou de um rudimento de escola practica, onde se possa ir

aprendendo os necessaries raelhoramentos.

Quando sobrar algum tempo, devera o estabelecimento

tratar de formar viveiros de plantas uteis, as que produ-

zam materia alimenticia, sobretudo (que mais adiante pas-

saremos em revisla) para serem distribuidas pelos munici-

pios, freguezias , e mesmo a individuos que zelem pela

sua propagacao: essa distribuicao sera feita gratuitamente,

ou por um preco niinimo, que apenas chegue para cobrir

as despezas dos viveiros, poisdesdeja declaramos que um
estabelecimento nesle sentido, fundado pelo governo, tem

de consumir capitaes cuja amortizacao nao se deve exi-

gir, quando nao caduca complelamente o seu principio

vital , e no memento que se fizer delle uma instituicao

de especulacao cessaa sua utilidade. As rendas virao lenta-

mente,e o Estado devera empregal-as para engrandecimenlo

do estabelecimento, para augmentar a actividade no im s-

mo, e nao arrecadal-as aQin de Ihes dar outro deslino.

No mesmo estabelecimento deve-se desde log.) monlar

uraa fabrica completa de machines de lavoura, a qual
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lanibem nao sera fonte de lucrori
;
ja fara Lastante se

cobrir com a venda de seus produclos as despezas, por

que difficilmente podera fazer os referidos utensilios pelo

mesrao jireco pelo qual elles nos vem da Allemanha,

Belgica o Eslaclos-Unidos : mas o fiai principal dossa fa-

brica deve ser adestrar gente a poder em qualquer logar

fazer o concerto das machinas que alii se fazem, pois e

queixa geral dos lavradores que nao Ihes serve de muito

o arado, porque quebrado uraa vez, per uma dessas raui-

las causas que se dao em terras novas, veem-se obriga-

dos a mandal-o de grandes distancias a cidade, ou man-

dar vir a peso de ouro um machinista para concerlal-o.

Esse inconveniente e removido de todo logo que possam

mandar um escravo ou aggregado da fazenda, que ja te-

nha alguQia practice de forja, entrar como aprendiz na

referida fabrica de macbinas de lavoura. D'abi tambem so

devem sahir apparelbos que forem de meihor use, feitos

com toda solidez, e empregando os melbores raateriaes.

Logo que o estabelecimento possa, deve fazer dous rau-

seos , um da colleccao corapleta das melbores macbinas

empregadas na lavoura, e outro dos seus productos, com

as indicacoes detalbadas do como foram obtidos , em que

tempo, a que preco, etc., etc., servindo de documentos de-

monstra lives dos relatorios cpie regularmente se publica-

rao. Util seria tambem se pudessemos obter colleccoes de

produccoes do oulros paizes ,
para comparal-as com as

nossas, ou com as que aqui deram; assim, por exempio, o

trigo do meiodia da Europa talvez que produza muito

pouco aqui; no entretanto existe uma especie em Vene-

zuela que da bem na Jamaica, e a unica que alii se accli-

matou: 6 muito {)rovavel que esta especie iguaimente se

de bem onlre nos, mas e questao que so ensaios compa-

ratives dicidirao. Se bouver graos oleosos, as amoslras do

niuseo devem ser acompanbadas do outras do azeite que
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delles se tira, indicacao do melhodo que serviu para sua

extraccao, custo, etc., etc.

estabelecimento deve offerecer tambeni os necessarios

commodos para receberas pessoas que queiram irvisital-o,

6 inesmo tenham interesse de se demorar alguns dias; mas

prevenimos desde ja o meio de que o governo as vezes

lanca mao : aulorisar o director a fazer as desptzas de

hospedagem, isloso servira para dislrahil-o e sacriQcaro seu

tempo util em tratar de hospedes. Estabeleca-se um edi-

ficio vizinho so para bospedagem, e para que os cofres

publicos nao fiquera muito lesados, permitta-se a um par-

ticular de alii especular, nao excedendo porem uma tabella,

que se marcard com condicoes razoaveis.

No fim de dous ou tres annos, quando o estabelecimento

tiver tomado p^ firme, colhido uma porcao de dados, que

Ihe permittam estabelecer regrasao menos para uma certa

zona, se podera pensar em organisar uma escola praclica

de agricullura , onde seja ensinada a ibeoria rigorosa-

mente necessaria , e o mais so praclica e muita pra-

tica. Quando os lavradores virem no mercado alguns pro-

ductos de boa qualidade do estabelecimento, irao elles

mesmos, ou inandarao sens filhos matricular-se na nova

escola, onde elles deverao esquecer-se de que tem escra-

vos em casa; alii deverao fazer por suas maos todo o servi-

ce, desde o conduzir a carroca e tratar dos cavallos, ate a

administracao de uma Aizenda com toda a esciipluracao,

contabilidade rural. Homens assim formados ficarao ba-

bilitados para creacao de estabelecimenlos idenlicos nas

provincias, aproveitandoja as experiencias que lizeram para

modiiicar os processes segundo as cirtumslancias locaes

exigirem. Estes bomens tambem dirigindo fazen-

das, formam nellas outras tantas escolas practicas em ponto

pequeno, que irao espalbando em torno de si o melhora-

mento que praticam.
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Deste modo era breve tereraos abundancia no paiz; os

alimentos se tornarao baratos; a eraigracao eslrangelra vir&

animada por isgo aportar as nossas praias, e do estado pas-

sivo era que vivemos se transforraara em breve no contrario:

rauitos objectos, que hoje importaraos, serao exporlados
;

a industria, tao vacillante entre nos, comecara a tomar pe,

e enlao nao se dara o faclo de mandarraos o nosso algodao

para f6rd, comprando-o teeido e Qado depois de ler pagoos

freles de ida e volla; nao mandaremos o couro do nosso

gado a Europa para nos voltar transformado em sapatos;

so entao podereraos cuidar em tirar proveito de nossas

immensas riquezas mineraes, que hoje jazera abandona-

das; nos, os possuidores das minas de ferro as mais ricas

do mundo, ainda compramos todo ao estrangeiro!

A execucao practica dos pensamentos que emitlimos parece

offerecer alguraadifficuldade, tanlo raais queduas tentativas

dos nossos dias cabiram apenas principiarain a existir: nao

compete a nos examinar os motivos a que isto e devido,

mas agouramos o mcsrao fim a toda a empresa dessa natu-

reza que por agora for posla em practica por particulares, ou

isolados ou formando corapanhias.

Pessoal tambem ainda o nao temos habilitado, e preci-

so que seja formado para esse fim especial, mas formado

no paiz, acompanhando passo a passo as experiencias para

desenvolvimento de um systema racional de lavoura.

Para I'ormar a gente do paiz que deve dirigir e conti-

nuar o estabelecimento agricoln, e que possa servir mais

tarde para formar o corpo de professores para a escola,

devemos mandar vir um mestre, e nisso sim , concorda-

mos que ha difliculdade e muila difficuldade. Os homens

que estudaram nas melhores escolas e com o maior pro-

veito, servem para erigir e dirigir estabelecimentos ruraes

nos paizes onde praticaram; porem para uma novacriacao,

e diflicil conio a proposta , debaixo de cerlos pontes de
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vista custara a acertar. Para prova meneionaremos um
facto ainda muito recente : Liebig deu a indicacao para o

prepare de urn estriime mineral, e como foi idea emitlida

pelo pai da agrioultura modorna, tomarara-na logo por voz

do propheta, e agronoinos mtiifo distinclos fizerani a ap-

plicacao, sem darem grande importancia a algumas reS'

triccoes impostas pelo proi)rio autor: o resiiltado foi in-

teiraniente opposto ao que se esperava, e o propheta com

a sua theoria nova atacado vigorosamente : no entretanto

hoje elle esta demonstrando praticamonle a ntilidado de

sua proposta n'uma fazenda modelo estabelecida ha dous

nnnos perlo de Munich , por ordem do governo, e dirigi-

da por elle Liebig. Se obtivernios um homem com todas as

habililacoes, mas com a pouca constancia daquelles agro-

nonios, arriscamos nao tirar desde logo o partido util

que uma experiencia ofierece.

Conhecemos um professor distincto de uma escola da

Allemanha, cuja capacidade e caracter podemos abonar,

por ter sido nosso companheiro de estudos, e que ha onze

annos se occupa de mecanica agricola, trabalhos e expe-

riencias ruraes : elle tambem nao se negaria a vir para ca

por tres ou quatro annos, comtanto quesealcance licenca

do sen governo, e Ihe seja conservado o logar que hoje

occupa (*), Pessoas no mesmo case se poderao encontrar

na Prussia, Baviera, Wertemberg, e larabem na Suissa.

Esse homem que vier sera bom que traga comsigo
,

debaixo de sua rcsponsabilidade, os necessaries trabalha-

dores de campo, como os officiaes de officios para a fa-

brica de machinas, assim como todos osapparelhos neces-

(*) O que crenios nao encontiara difDculdados, pois a Austria, que serA

talvez paiz mais diflicil para semelhanles concessoes, j4 deu o exemplo,

cedendo, A Companhia de mineracao do Morro Vcllio, Hocheder, Steigenberger c

Helnireichen, que depuis de voltaiem occupariic} de novo scus anligos logares;

mais tarde lez o mesmo com empregailos que foram pedidos para o Egypto, etc.
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sarins. A esfa gente logo que chegue devem-se logo dar

aprendizes do paiz em numero bem superior, para que

lenhamos quern os subslitua depois de terminado o tempo

do seu engajamento.

Dissemos que os operarios devem ser escolhidos pelo

proprio individuo que tern de vir lundar o estabeleci-

mento, porque elle lerd interesse em trazer gente que o

coadjuve, e conlribua para o bom exito da empresa.

que jd nao acontece com os nossos agentes diplomati-

cos e consulares, que se veem obrigados a fiar-se em in-

formacoes e atlestados (|ue se Ihes fornece com ma fe.

Agenles especiaes so procuram tirar a sua commissao, e

nao tem muito erapenho em servir bem, sobretudo ao

Brazil: disso podemos apresentar factos e variados; nao

negamos quehavera excepcoes, mas o saber onde sera dif-

ficil.

capital que se devera empregar para o proposto esta-

belecimento nao -se pode marcar de antemao, pois de-

pende: 1°, do custo do terreno ; 2', do engajamento de

operarios; 3°, dos salaries e sustento dos mesmos no pri-

meiro, e talvez ainda no segundo anno; e 4°, do custo das

macbinas.

No preco do terreno devem necessariamente ser inclui-

dos OS edificios que seja indispensavel construir.

custo de macbinas e ferramentas precisas para o fa-

brico dos apparelhos de lavoura, com fretes, etc., nao exce-

dera de 35 a 40 contos.

Os apparelbos para o servico rural do estabelecimento

devem constar: de macbinas para arrancar troncos, arados

cbarruas difTerenles
,
pois as suas formas e dimensoes

dependem da (pialidade do terreno, e da profundidade da

aradiira; devem vir de sobresalente, porque pedras e raizes

exislentes em terrenes nunca lavrados produzirao quebras

frequentes; outros para lavrar em raorro, eos empregados
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para fazer os canaes de deseccamenlo : apparelhos para

quebrar os tori'oes e igualar a superficie, para compri-

mil-a, para semear, capinar, para colheita, tanto de rai-

zes como de mandioca, batata, araruta, etc., como de ce-

reaes leguminosos , e para ceifar; outros para debu-

Ihar milbo, arroz, e mais productos. Tarabem devem

vir machinas para ralar mandioca e outras raizes
,

para preparacao da tapioca e do amylo
,
para extraccao

de oleo de nabo, linhaca, amendoim, sirasol (excellente

para tempero), mamono, etc. ; os residuos desta extraccao,

era parte sao bom alimento para ogado, em parte dao es-

trume de calor, e sera neccssario obtel-o, por ser indis-

pensavel a cultura dos ve.etaes que o produzera como

plantas de rotacao. Moinhos de mao, ou apenas da forca

de um cavallo, para fazer fuba, farinha de trigo, etc. ; ap-

parelhos para descascar e lirapar arroz, cafe, etc. ; machi-

nas para fazer nianteiga e queijo. Todos estes apparelhos

se podem obter por menos de :20:0005000: ja se entende

que os ultimos mencionados devem ser de capacidade

sufFiciente para satisfazer as necessidades deuma fazenda,

ou das pequenas povoacoes ; a sua adopcao lem vantagens

para que o lavrador nao se veja obrigado a raandar os

seus productos a grandes distancias, para receber depois

pelo mesmo caminho de volta e preparados, podendo elle

fazel-o quanto baste para si e para vender as villas vizi-

nhas.

Organisado e em bom andamento o estabelecimento

rural, e organisada tambem subsequentemente a escola de

agricullura, e dando os resultados que della se podem es-

perar, entao, e so entao se podera adiantar mais um passo,

estabelecer uma cadeira de chiraica industrial, e mostrar

praticaraente a sua applicacao ao fabrico de assucar, aguar-

dente, cerveja, etc. ; empregando sempre os productos alii

mesmo cultivados. Os methodos de fabricacao devem sem-
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pre ser os mais completes e mais vantajosos, e se appa-

recerem novas machinas e novos processos que merecam

ser introduzidos, deverao ser alii postos em practica, prin-

cipalmente se os proprios inventores o vierem fazer, e ga-

ranlir-se-lhes-ha entao o privilegio: essas experiencias de-

vem ser feitas n'um centro donde lodos possam saber dos

resuHados que dao, com a conviccao de que foram obtidos

conscienciosamenle ; o particular nem sempre tein os

meios, nem a paciencia, nem a confianca precisa para

introduccao de um invento ulil, e quando raesmo elle o

consiga, carece de rauito tempo para que se espallie; uma
prova sao os apparelhos centrifuges, que em poucos mi-

nutes separam o assucar crystallisavel do mel, permittin-

do ainda laval-o; no entretanto sao muito poucos os se-

nhores d'engenho que os possuem; a maior parte ainda

preferem fazer esse trabalho mais imperfeito em formas,

gastando 20 a 40 dias! Nesse caso se acham a maior parte

das nossas industrias ruraes.

Outra tentativa, que necessariamente deve ser a conse-

quencia do estabelecimento rural , e a sylvicultura : na

capital do Imperio em 20 annos a lenha quadruplicou de

preco, e conlinuara, se com o augmento de populacaonao

se tratar de produccao artiflcial do combustivel. No mes-

mo caso estao as nossas madeiras de construccao, que ja

vem de muito longe, e a um preco exorbitante. A cama-

ra municipal do Rio de Janeiro, nas suas posturas, probibe

emprego do pinho, e apezar disso elle vai-se generali-

sando cada vez mais, por ser muito mais barato vindo da

Suecia , Inglaterra e Eslados-Unidos, do que a madeira de

lei das nossas proprias florestas: coui isso ira tambem

desapparecendo a seguranca de nossas casas contra o fogo.

O corte de mallas turn grande influencia sobre as aguas
;

com ellas desapparecem as cbuvas em parte, e mesmo es-

tas quando cabem nao encontram mais um cbao coberto de
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folhas, da camada de humo, e das fibras das raizes de

arvores, que impedem o seu correr na siiperficie de

um cliaio compacto; ao contrario, obrigam a agua a iafil-

trar-se no solo, assiiii alimentando os corregos e rios
;

tambem a sorabra do arvoredo impede que os raios solares

dardejem directamenle uma superficie despida , e facain

evaporar a pouca agua que ainda nao teve tempo do pe-

netrar a unia profundidade sufficienle para sublrahir-se

a esta accao que, muitas vczes, e duplicada por um vento

quente, que nao encontrando obstaculo de folbagens no seu

trajeclo, varre da superticie do chao toda a camada de

vapor aquoso que se forme. Em monlanbas ingremes for-

madas de rochedos cobertos de tenue camada de terra ,

de maneira nenhuma se deve cortar o raatto, porque nes-

sas encontram-se as nascentes perto dos cimos, e fallando a

coberta protectora secsam as aguas infallivelmcnte. Alem

disso, as fortes paucadas de chuvas lavam a pouca terra,

e vao enlulhar os rios com bancos d'area, e as aguas

achando esse rapido escoamento dao causa a enchentes

devastadoras. As pedras a descoberto recebem de dia o ca-

lor solar, e de noite o emanam lentamenle, de modo que o

clima e alterado, centre nos para paior. lixemplos do que

fica exposto podemos buscal-os na bistoria de remolos

tempos : os populosos reinos da Assyria e Ninive, a Palesli-

na, as costas norle africanas o attestam
;

por toda a parte

onde bomem passou cultlvando as gramineas para seu

sustento, transformou o solo em deserto, e boje a custo

vai reciiperando o que sens antepassados estragaram. Nas

reslingas dos mares Bailico e do Norte se estao plantando

mattos para fertilisal-as, para quebrar a forca dos ventos,

e impedir que estes acarretera as areas. Nas orlas do Sa-

bara se tentou com feliz resultado a cultura de arvoredo, e

com elle se cliama para pontos inteiramente estereis os

sedimentos atmospbericos, Tambem na Banda Oriental a
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cultura de bosques deu logar a nascentes d'agua, que an-

tes nao existiam. Soraos de parecer que nao devemos espe-

rar ale que os acontecimentos.que em oulras partes serviram

de licao, venliam dar-se entre nos; devemos antes preve-

nil-os, estudando de que maneira plantar as nossas arvo-

res florcstaes para produzirem mais rapidamente: se espera-

mos pela falta absoluta de madeira, teremos que esperar

longo tempo, pois aquellas que crescem mais rapidamente,

corao OS cedros , ipes, algumas canellas, etc., requerem
pelo raenos 60 annos para poderem produzir taboado sof-

frivel
; com as mais, so de 150 annos para cima se pode

contar. Na exposicao de Paris, alem de amostras numero-
sas de madeiras de loda a parte do mundo, havia tambem
uma porcao de arbustos , com indicacao das epocas de
plantacno e qualidade de terreno em que foram cultivados,

mostrando assim resultado comparative dos esforcos que
se fizeram para cobrir de raattos cerlos logares incultos, que
se achavam postos de alqueive forcado. Java tambem fez

diligencias neste sentido, e entre oulros da-nos um exem-
plo notavel : nas capoeiras de suas monlanbas plantou a

Quina peruviana, e vai crescendo muito bem: cremos que
em muitas de nossas monlanbas se podera alcancar o

mesmo, e com menos Irabalbo que os Hollandezes, e uma
plantacao desta seria sem duvida rendosa, pois os Perua-

nos empenbam-se em desliuir as suas florestas de quinei-

ras, e o precioso febrifuge vai-se (ornando cada dia mais

caro. Outra arvore que vegelaria com vico nos nossos mat-
tes e a que produz a gutla percba : nos temos muitas da

mesma familia (Sapolacias), entre as quaes o jacua e al-

gumas guapebas dao uma especie daquella materia, porem

em quantidade diminuta. Do mesmo raodo conviria tra-

tar de cultivar bosques das arvores quo produzera borra-

cba, resinas, gommas, oleos, tintas, sobretudo pao brazil,

carapeclie
, etc. Perto das cidades podia-se aproveitar o
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matto para plantar no intervallodo arvoredo palmito : pare-

ce para nos algum tanto ridicula semelliante proposla, no

entretanto compare-se o quanto subiu de preco esse grelo

de palmeira nos ulliraos dez annos; al^ra disso ja nos toma-

ram a dianteira a esse respeito as ilhas de Franca e as An-

tilhas, que mandaram a exposicao latas com conservas de

seu palmito plantado.

Tenenos que se negam a qualquer cullura, e raesmo i

de bosque, e que pela maior parte sao invadidos pela sa-

mambaia e pelo capim melado, podem-se preparar para

isso, plantando piteiras, gravalas, yuccas, aloes, etc., que

dao filamentos preciosos para a industria, ou plantar car-

dos (cactus) e nopaleros, os quaes fornecem fructos que em

muitos logares se tornam por vezes o aliuiento exclusivo da

populacao, ou servem para criacao da cochonilha, que ain-

da hoje alcanca urn preco muilo elevado. De ambas estas

plantas com sens productos, tanto fructo como insecto, ha-

via numerosas amostras na exposicao remetlidas de Argel.

Dr. G. S. de Capanema.

iwi ^1 ii rUfin ^ I*
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INSTRUCgOES PARA A COMMISSAO SCIENTIFICA

ENCARREGADA DE EXPLORAR INTERIOR DE ALGLMiS

PROVINCIAS DO BRAZIL MENOS CONHECIDAS.

Hio de Janeiro.— Minlsterio dos Nefinclos do Impejio,
em 8de Abrilde 1857.

Sua Mngcslade olmperador, conforraando-se com o quo
cxpoz Jnslitulo Uislorico e Geograpliico Bnizileiro : Ha
por bem approval' e mandar que se executem as Inslruc-
coes annexas, por mim assignndas, as quaes lem do ser
observddas pela Commissao scienlilica encarregada de ex-
plorar o inleriur de algumas provincias menos conhecidai.

Luiz Pedrsira do Coutto Ferii.\z,

INSTRUC:023.

See^ao Iiotaulca*

A secclo bolanica Icra a seu carrro :• o

1* cstudo dos vcgelaes silvestres
, parlicularmenlo o

das arvores que fgrnecerem madeiras de conslruc^ao, re-

10
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sinas , oleos ,
gommas , ou outro qualquer produclo ulil ; e

o das plantas que possam aproveitar na medicina e na in-

du stria.

Indagara dos homens praticos do Ingar o nome indigena

e vulgar de cada vegetal , e seus usos populares.

Das arvores, alem dos ramos, flores e fructos para estu-

do e forraacao de hervarios, eolhera amostras da madeira,

resina, olen, etc. : de tudo em quantidade sufTiciente para

ser distribuido pelos museos nacionaes , e raesmo estran-

geiros.

Das plantas que tenhairij ou s.e presuma terem uso na

medicina e nas artes, alem dos ramos , flores e fructos, eo-

lhera de suas partes activas quanto chegue para analyse

chimicae ensaios therapeuticos e industriaes.

De todos OS vegetaes mais importantes eolhera frutas

perfeitamente maduras para seraenteiras ou teutativas de

cultura.

De cada uma deslas cousas , nao se podendo na occasiao

colher exemplares ou productos, procurara que alguma

pessoa do logar se incumba de o fazer , indicando-lhe o

modo de o praticar, e de remetter com seguranca.

Observara o aspecto geral do paiz quanto a sua vegela-

cao primitiva ou secundaria, com relacao a natureza do

terreno e seus accidentes, e as condicoes meteorologicas

ordinarias. - . -

Em cada localidade notaraa? especies que nadiralmente

ahi vegetam, com o fim de concorrcr para o delineamento

da geographia botanica do Brazil.

EraQm , notara ^s matas m.iis vicas cm mndeiras de

conslruccao naval, e em que seja facil a sua cxlraccao para

serem reservadas.

2* estudo dos vegetaes cullivados , e o systema de

cultivo adoptado no paiz ; notando a qualidade das terras,

I
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as influencias atmosphericas, e quantos outros accidentes

forera beneficos ou nocivos a lavoura.

Sec^ao seologiea e inlnei'Alosica*

I

No que respeita k parte mineralogica , convem colligir

loda a especie de mineral que se apresente, quer em gran-

des massas, quer como componente de rochas. Quando

sejam esses raineraes crystallisados, se devera procurar o

maior nuraero de individuos perfeitos, tendo em vista esta-

belecer a serie mais completa possivel das combinacoes

crystallograpbicas. Se forem mineraes decompostos, inves-

tigar-se-ha as matrizes respectivas para obter os iadividuos

na sua forma e composicao primitiva, estudando ao mes-

mo tempo as causas de que possa provir a decomposicao

actual. Do mesmo modo se averiguara , ao encontrar mi-

neraes isolados, quaes os agentes que possam ter destruido

as matrizes, e se essa destruicao foi geral, ou se e limitada

unieamente a certos districtos.

II

Mineraes isolados podem muitas vezes ser transportados

ao longe, nao so pelas aguas dos ribeiros, mas tambem
pelas torrentes passageiras no tempo das grandes chuvas :

estes mineraes devem merecerattencaomuito especial, visto

poderem ser indicios de vieiros ou de formacao inclinada

que aponla na superficie do solo, em um so ou poucos pon-

tos. E no caso de se reconhecer esses mineraes como in-

dicios de formacao util, principalmente metallifera, serao

as pesquizas continuadas ale que se encontre o troncodon-

de partiram
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Ill

Descobertos jazigos metalliferos, se procurara delerminar

a sua possanca, dircccao, natureza da matriz, e quaesquer

oulras circumslancias que possam ter influencia sobre a sua

minerabilidade. Entre estas aponlaremos as forcas raotiizes

disponiveis, a quanlidade e qualidade de combuslivel que so

cncontre nas vizinhancas, distancias dos cenlros de popn-

lacao ou dos portos raais proximos, e meios de communi*

cacao : deve-se tambera altender ao abasleeiraento de man*

liraenlos, que e uma das quesloes quo mais poderao in-

fluir sobre a explorabilidade de uma raina.

Consideracoes analogas se farao para as oulras raaterias

dignas de exploracao , como marmores, cimentos , earvao

de pedra, lenhilos, osphalto , schistos bltuininosos que

possam ser dislillados para a produccao de napbta, etc.

IV

Tombem devem ser altendidas as tradicoes reinantes

nas diversas localidades sobre exislencia de raincraes ,

porque niguma lenda de ouro encanlado, terrenes exiial.m-

do cbciro sulpburoso, estouros subterraneos, podem condu-

7.ir a descoberla de minas de pyrites em circumslancias

favoraveis para supprir de enxofre e de acido sulphurico,

ou de pedra-bume, os nossos mercados, que boje com difTi-

culdade sao fornecidos pelo estrangeiro, e trazem era dc-

pendencia muita industria de grande vanlogem.

Importa examinar com especial cuidado lodos os rios
,

lagos e tcrrenos salgados, com vistas de acbar salilre (do

puiassa ou soda), borax, soda, sal de Glauber, caparrosa,

sal ammoniaco , etc. , que valba a pena exportar sendo pro-

ximo as costas ; ou sal commum indispensavel para o uso

da popuiacao e para sustenlo do gado, sendo no interior.
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No caso de exislir mineracao activa nos logares que tem

de ser visilados, oil exploracao metallurgica, serao estu-

dados rainuciosamente os processes em iiso, estabelecida a

relacuo entre produclo e forcas consumidas, indioando-se

OS defeilos exislenles e os melhoramentos applicavcis.

VI

Encnntrando-SG minas ou estabeleciraentos nielallursi-

cos abandonados, serao indagadas as causas desse abando-

no, se dependem do empcbreeimenlo do solo , ou de

falla degente habilitada para conlinuar, cases frequentes

na provincia de Minas, S. Joao de Ypanema, etc. ; e se es-

tudara quanto for possivel a historia desses estabeleci-

raentos e a possibilidade de sua reanimacllo, fazendo um
calciilo aproximado da produccao que promellam para o

fuluro.

VII

Na parte geognostica ter-se-ha de proceder oos exames
seguintcs :

1' A nalureza das rochas, a sua composicao, dimensoes,

direccao e forma dos vieiros que possam cooler, o rumo o

a qiied.i que spgiiem, principalmenle quando stralificadas.

2" No fendimsnlo primilivo das rochas roconiincnda-so

raaior cuidado em esludar como foi cheio, njuntando lo-

dos OS dados que sirvam para coraplemento da ibeoria das

betas vieiros.

3* Achaudo-se rochas difierentes, procurar-se-ha esla-

bfleccr os Icrraos de sua superposicao, e sua idado rela-

tiva.
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A' Dever^o ser reunidos todos os dados que possam for-

necer esclarecimentos sobre a destruicao de formacoes

que tenbam existido, segundo vesligios actuaes, e se os

agentes destruidores foram lentosou violentos, conio aguas,

erupcoes, terreraotos ou accoes chimicas locaes.

5° Qual a marcba da decomposicao presente das rocbas,

seus productos e por que agentes e ella eonliniiada
;
qual

a vegetacao cellular que primeira bebe sua existencia nessa

decomposicao, e se ella exerce uraa accao acceleranle ou

vagarosa ; e qual e a vegetacao subslilutiva que se segue

at^ a produccao de uma caraada sufficiente para alimentar

vegetacao vascular capaz de niudar o aspecto do paiz.

6* Os productos de decomposicao deverao ser examina-

dos cuidadosamente nas chapadas, nos declives, nas bacias

6 valles, debaixo das aguas
,
porque p6de-se dar o caso ana-

logo a decomposicao dos granitos do Rio de Janeiro, que

produzem argillas vermelhas, amarellas, azuladas e bran-

cas, terrenes barrentos impermeaveis a agua, assim como

areaes, tao differentes em apparencia, e no entretanto pro-

venientes todos da raesma origem.

7* Nao se deve perder de vista a procura de fosseis de

qualquer natureza que sejam, principalmente foraminife-

Tos e infusorios, que muitas vezes representara um papel

tao importante na petrographia de um paiz, alein de ca-

racterisarem perfeilamente as formacoes em que sao encon-

trados.

8° Finalraente devem ser delineadas com cuidado as sec-

coes importantes do terreno, os contornos das montanbas,

o maior numero de perQs. Rocbas de aspecto caracteristico

serao photograpbadas, e tambem se fara um nivelamento

geologico, e um mappa, no qual se procurara marcar, com

a maior exaclidao que as circumstancias permittam , os

limites das differentes formacoes, e os diversos jazigos e

betas que nelles se descubram, ficando a cargo da aeccao

4
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astionoinica fornecer as delerminacoes geodesicas que se

lornarem uecessarias.

VIII

Com referenda a agricultura , se procedera ainda a uma

colleccao dos differentes solos em qiiantidade suflicienle

para que se possa deterrainar o sen grao hygroscopico, de

aqiiecimento e conservacao das lemperaturas, assim corao

as differentes analyses chimicas. As amostras deverao Ira-

zer as indicacoes segnintes : se raalto virgem, capoeira,

capao, paste, alagadico, etc., ou campo cultivado, e neste

case qual a planta que produz melhor nelle , si se acha es-

gotado para uma ou mais plantas, com quantas culturas

se esgota, e que tempo leva a regenerar-se. Aeompanha-

rao as ditas amostras uma porcao de tronco, folhas e fru-

tos dos vegetaes que elles de preferencia produzem , afim

de que se possa analysar as suas cinzas, e determinar a

priori , a vista de uma vegetacao, quaes 6lementos se de-

verao addicionar ao solo para produzir outra qualquer que

se intente, servindo dest'arte o estudo geologico do paiz

de guia ao agronomo que procure cultival-o.

Pode dar-se o caso de haver em alguns logares falta de

agua, que sequem os rios , e seja consequencia disso a

destruigao da vegetacao, mortandade do gado, e fome da

populacao. Ahi devera a seccao geologica proceder a exa-

ines das localidades vizinhas, estudar todas as circumslan-

cias que levem a suppor a existencia de agua, e enlao

sondar o torrono para fornecimento de dados praticos para

abertura de pocus artesianos. Aproveitar-se-ha igualmente

esse trabalho de perfoiamento para estudar as camadas

sobrcpostas do lerreno, como tambem para determinar a
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sun lemperafura cm diversas profundidodcs, e achor a qno

(lislancia da supeiQcie e invariavel o grao do ihernioinetro,

e a repidez com que o solo aquece e esfria.

Das nguas que assira forem oblidas, bem como das dos

lios e foutes, se delerminara a qnalidade e quanlulade do

gazes que contenham ; e se ellas moslrarem propriediides

que merccam uma analyse mais ligorosa , apanhar se-ha

porcao sufficiente, que sera conuenlratla com loJo o cui-

dado afim de que se conservem os saes nellas existenles

para ensaio ulterior. Nos logaresem quehouver agnas mi-

neraes so procedera asoperacoes analyticas que indispen-

savelniente devem ser feilas na fonte, reraetlendo-se porcao

apanhada com as precauooes necessarias para evitar perda

de gazes, afim de que se veriflque em algura hospital as

suas virludes medicinaes.

XI

Cumpre larabem deterrainar a quantldaJe de materia

organica que contem as diversas aguas, e a qiiantiJade o

qualidade de materia inorganica que acarretam cm sus-

pensao em differenles epocas, para d'ahi poder calculnro

volume de terras levadas annualmenle pelos rlos, c pro-

Liibilidadc que ofTerccem da formacao de bancos ou de

deltas.

Attenta a difiiculdnde de obter cssas observacoss cm

numcro sufficiente, ou cm circumstancias scu^prc propi-

cias, o resultado necessnriamento so sera uma apro.vi-

macao a verdade , cujos limites se irao estreilando com o

andar dos tempos
;
porem mesmo assim incxacto , poJo

fornccer muilos dados do grande ulilldade u cngonburia.
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XII

E* convcniente estudar com cuidado a forraacao de ban-

cos cm lios c no mar pelas areas Iransporladas pelo vento.

Acontece que em alguns logares pequenas lagoas, bebe-

douro de gado, sao as vezes complelamente obslruidas,

clevando-sc no seu logar um Comoro d'area, e sendo esle

por sua vez removido deixa uina planicie secca, expondo

assim as criacoes a sede. Bosques mesmo e aldeas inteiras

sao as vezes coberlas no correr de poucos annos, e uma

tal deslruicao da vcgelacaoe accumulacao de um elemento

cslcril podem cm curio espaco de tempo reduzir vaslos

dislriclos a inhospilos deserlos. Com conbecimenlo, porem,

das leis a que obedece esse conlinuado movimenlo de enor-

mes massas de area, ce alcancara talvez impedil-o por meio

do planlio de arvoredo, como se tem pralicado nas res-

tlngas do Ballico e da Hollanda , e como se lenciona

mesmo ir invadindo o Sabara, a vista dos bons rosultados

que OS primeiros ensaios produziram. Hardy assevera que

no frtzer vingar as primeiras cem arvores esia toda a diffi-

culdade : a sombra e ao amparo destas as oulras crescem,

G com pouco Irabalho.

XIII

Nas lagoas enlulbadas podem cxistir turbeiras que sir-

vam de combuslivel, e se examinara se deposilos de rios

nao foimam lenbilosrecenlcs.

See^ao cooloslea*

I

A zonlogia nao se limila a uma dcscripcao simples e

rlgorosa dos animacs diilribuidos sobre a supcrficie do
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globo lerreslre, grupanilo-os nielhodicaniente; nem a co-

nhecer a estmctiira do corpo e mecanismo de suas I'unc-

coes physiologicas, seus liabitos e indole, seu modo de vi-

ver e mulliplicar, e transforraacao das especies : ella oc-

cupa-se lambem, e e o mais essencial, do proveito que as

arles, a raedicina e a econoinia domestica podem tiiar das

nuinerosas legioes de viventes que povoam o ar, a agua

e a terra. Concebe-se assiiu quao iniraenso e o dominie

deste ranio da bisloria natural, e as vaulagens que resul-

tam do seu estudo, entendido conio deve ser.

II

Os animaes de qnalquer paiz podem pois ser conside-

rados sob dous pontos de vista : ou geralmente como ob-

jectos de bistoria natural , e deste modo classificados

segundo algum systema particular ; ou cstatislicamenle

como manancial de riqueza, e apreeiados segundo a sua im-

portancia. Interessa que sejam estudados de ambas as ma-

neiras, o que compete ao membro da Expedicao scientifica

encarregado da parte zoologica.

Ill

Tera portanto a obrigacao de descrever exactaraente todas

as especies de animaes que encontrar, vertebrados ou in-

vertebrados, com os seus nomes vulgares e synonymia dos

scientificos, discriminando os exoticos dos indigenas. Notara

a degeneracao que no facies dos primeiros t'ez sofTrcr a trans-

ferencia do seu logar natal , assim como as modiflca-

coes relativas a cor, grandeza , costumes, etc. , e o lucro

que a industria tem obtido, ou provavelmento cbcgara a

conseguir da sua acclimalacao em maior escala. Quanto

aos pertencentes a Fauna do paiz, averiguara o seu habitat

peculiar, e a sua abundancia ou escosscz, distinguindo
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corn maior atlencao os animaes imperfeitamente descriptos,

ou de todo ignotos, dos que ja eslao conhecidos, e assig-

nando aquelles pelos seus caracleres os logares que Ihes

cabem no syslema geral de Cuvier, ou outro preferido

segundo a classe respectiva.

IV

conhecimento dos seres organisados avulta de inte-

resse quando se trata dos manimiferos, entre os quaes o

homera enconlra seus indispensaveis auxiliares, tanto pelo

admiravel inslincto, como e nao menos pelaforca. A' frente

deste primeiro grupo do grande typo dos vertebrados fl-

gura o proprio homera, tao semelhante aquelles pelo piano

geral de sua organisacao physica , mas tao superior por

essa sublime intelligencia, que Ihe faz contemplar orgu-

Ihoso a cadea successiva da ereacao animal estendida abaixo

delle ate confundir-se na materia inorganica. Ficara po-

rem o director da seccao zoologica dispensado de tratar

da anthropologia, visto estar privativamente sob a respon-

sabilidade de outro membro a parte etiinographica dos

traballios da Commissao scientifica.

E' entre os individuos enumerados pela raammalogia

que se observam as mais estranhas variedades nas formas,

bem como na estatura. Os grandes mammiferos estao quasi

todos conhecidos ; mas reina ainda muita incerteza quanto

as especies pequenas , e por isso abre-se um dilatado cam-

po de descobertas a quern se dedicar ao seu exame. es-

tudo dos quadrupedes nao se devo cingir unicamente a

sua classificacao methodica, como dissemos a respeilo de

todos OS animaes em geral, pois bojo jii se comeca a com-

prehender que ella e um meio de lacilitor a delermina-

cao das especies, e nao constituc o lim absolulo das inves-

tigacoes da scicncia : importa averigunr os seus aclos, as

condicoes extcriores que se ligam a sua existencia, e a
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influencia que exercem sobre elles; ludo em uroa palavra

quanlo concorra a clerramar novas luzes sobro a bistoria

da sua vida. Mas enlre todas as nocoes quo se procu-

rar adquirir, raerecern priinazia, por importanlissirnas, as

que se referem aos services que os quadrupedes podera

prestar, pois 6 a classe de animaes que permilte as mais

nuraerosas applicacoes as nossas necessidades : de uns nos

ulilisamos em qnanto vivem, de outros so depois de mor-

tos, e de muitos tanto vivos como mortos. Nesle ponto bem
longe estamos de haver aproveitado as riquezas que nos

offerece o nosso ferlil paiz : a sornma delias c maior do

que suppoinos.

Nao fallando dos productos unicos no seu genero, quo

OS maramiferos foinecem as artes utois e de luxo, e copioso

numero das especies selvagons que, domeslicadas, aug-

mentariara os nossos rocursos alimcnlares. Lamenla F.

Cuvier, e com razao, que a ania [Tapirus americanus) viva

ainda erranle nos bosques, accrescenlaudo que quasi tu-

dos OS pachydermes ale lioje no eslado de ferocidade lem

propensao para os habitos domeslicos : neste caso eslao

tambera todas as especicfl dos generos Ccelogenys, Dasij'

procta, Cervus, etc. , nos quaes se comprebendeni as pacas,

culias e veados, sem fallar do outras mais ou menos aprc-

ciaveis. mesmo se da a respeilo das aves : apenas al-

gumas pessoas conservam , por curiosidadc, em suas cha-

caras e quinlaes, o Crax alcctor, e uin ou oulro individuo

dos bellos generos Penelope, Tinainus, P.wphia, etc. ; mas
ainda ninguem especulou sobre a sua criacao em grando,

imitando o que se pratica com as aves cofumuns dos

nossos mercados. Considerando nas modificacoes e mclho-

ramenlos inlroduzidos pela accao do liomem na organisa-

cao, funccoes e habitos dos animaes domeslicos, ficareraos

convencidos que poucos quadrupedes mammifcros exislem

cuja domeslicacao nao scja mais ou menos provcilosa.
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Immedialamenle apos os mammiferos apparecem no

exlenso qnadro zoologico as aves, lalvez os seres aniraa-

dos que mais tem atlrahido a altencao dos povos, ja por

seus costumes e maravilhoso inslincto, ja pela suavidade

do seu canlo, e sobreludo pela elegancia de suas formas,

gra(;a de movimenlos c brilhante plumagem.

A ornilhologia brazileira deve por consequencia despertar

a curinsidade do perscrulador da natureza, que sera sem-

pre indemnisado com usura das suas ladigas por novas

descobertas, a raor parte inesperadas. Descrevendo fiel-

niente as aves de todas as ordens, nao se olvidara de

registrar quanlo for relalivo a seus habilos, susteato, repro-

duccao, nidificacao, incubacao e criacao da progenilura,

laiito mais que os costumes da pluralidade dos passaros,

maxim^ da America Meridional, sao ainda um segredo para

homem. E como a noraenclatura desta segunda classo

dos verlebrados se ache hoje bastante confusa, porque, sera

fullar do abuso do neologismo, das dislinccoes subtis nas

cspecics c dos desmnmbramentos nao molivados nos gene-

ros, differinJo muito as aves segundo sua idade e sexos, os

niictores tern frequenleraenle tornado individuos da mesma

cspecie por de outra diversa, dilucidar-se-ha grandes duvi-

das conseguindo reunir de cada uraa, o quo nem sempre

sera facil, o macho, a femea, e de ambos o novo, o adullo

velho. Aeconomia rural, as arles o o fasto poem em con-

tribuicao e liram grande parlido de numerosas aves: e islo

um assumplo merecedor de loda a ponderacao para o com-

mcrcio.

Com as especies que vierem preparadas e conveniente re-

metler, scndo possivel, os ninhos e ovos pertencentes a cada

uma, que sao objeclos um pouco desprezados nos museos.
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e todavia tao interessantes para o ornithologista como as

mesma aves : e na construccao dos ninhos que ellas mais

nos fazera admirar a sua industria e prevencao para que a

prole nao deixe de vingar. Quando na composicao dos

ninhos entraremniaterias animaes, de que se servem eertas

aves, antes de guardados serao embebidos no licor de Smith,

em uma solucao deacido arsenioso ou de strychnina. A per-

feita conservacao dos ovos, principahnente dos pequenos,

exige paciencia e deUcadeza , e em varios auctores se

eneontram os processos a seguir, Nos gabinetes de historia

natural a coUeccao de ovos nao se deve restringir so aos pro-

venientes das aves; outrosini tern bom cabimento os dos

Cheloneos, dos Saureos, dos Ophidios, etc. . e conveniente

trazer isto em lerabranca.

VI.

Enlramos em outra parte da philosophia natural, bem

fecunda em resultados interessantes, a ichthyologia, que

tem por fito o conhecimento completo dos peixes, animaes

muito variados, e tambem dignos em tudo de chamar a

attencao do naturalista : diversidade de I'amiiias abrangendo

grande numero de espeeies, muitas das quaes, a par dos

mammiferos e das aves, nos abastecem de preciosas mate-

rias empvegadas nas artes e na pharmacia; facil multipli-

cacao em todos os climas, como esta hojeexuberantemente

provado pelas repetidas experiencias dos mais habeis pis-

cicullores de Franca, da Inglaterra e da Allemanha; e sobre-

tudo prodigiosa fecundidade dos individuos, a lal ponto que

eertas nacoos se aliinentam quasi exclusivamente de peixes,

sendo alem disso o seu uso recommendado, entre outras,

pelos dogmas da religiao.

Resalta do exposto que nunca havera demasia de esforcos

tendentes ao progresso da ichthyologia, para o qual o Brazil
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muito pode cooperar, pois nossos mares e rios forara sem-

pre afamados pela variedade de peixes que nelles vivem. As

razoes expendidas accresce a nao raenos attendivel de achar-

se o nuiseo nacional mui pobre neste ramo, e por isso convem

formar uma boa coUeccao de peixes, tanto marinhos como

fluviaes, consultando na sua classificacao os magnificos Ira-

balhos de Lacepede, de Miiller, a obra monumental de

Cuvier e Valenciennes, e notando o que se souber acerca

da abundancia daquelles animaes, do seuprestimo, manei-

ra de procrearem, de tudo emfim quanto augmente a massa

dos conbecimentos que ja possuiraos.

Isto so se podera obter satisfactoriamente inquirindo os

melhores pescadores, fazendo o sacrificio de acompanbal-os

em sens arriscados trabalhos, com preferencia depois das

grandes e aturadas tempestades, e assistindo pessoalmente

a essas guerras de paciencia e de aslucias, tao ferteis de

episodios, que, senbores dos mysterios do officio, elles diri-

i^em contra os habitantes das aguas. Tornar-se-ha tarabem

indispensavel entreter uma correspondencia regular com

,
Pescadores de diversas paragens, principalinente das mais

piscosas, dando-lbes as convenientes instruccoes, e pagan-

do com generosidade qualquer especie desconhecida que

apanbarem, aGm de iateressal-os a novas diligencias. Em-

bora muitos peixes marinhos se encontrem por todaa parte,

comtudo o maior numero pertence a certos golfos, angras

ou praias; e as especies de peixes de agua doce differem,
'

nao so segundo os paizes, mas e nao menos conforme os

rios e lagos em que vivem.

Constituindo a pescaria urn avultado item na riqueza de

qualquer paiz, imporla observar o seu estado actual, as

causas que empecem o seu progresso e os meios de remo-

vel-as, descrevendo igualinenle os processes e instrumentos

empregados para segurar o peixe, da mesina forma adoptada

por Dubamel e outros que escreveram sobre a pescaria prati-
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ca. A descripQao desses processes einstnimentos, na qnal

se deverd ter em vista as quatro classes em que os dividiu

Lacep^de, tornar-se-ha mais compreliensivel se for illustra-

da de desenhos exactos, ou ainda melhoracompanhaJa do

uma colleccao de modelosdasdiversas espccies de curraes

ou cercadas, redes, armadilhas, cestos ou covos, csleiras,

etc. Com OS modelos virao tambemamoslras das madeiras,

cordas, Gbras e outras mateiias de que sao fabricados cm
ponto grande. Desnecessario e lembrar que os vegelaes

usados pelos habilanles do interior, e principalmente pelos

indigenas, para embriagar o peixe, serao contemplados na

indagacao desle assumpto, tao urgenle na aclualidiule que o

Governo Imperial se acba autorisado pelas camaras legislali-

vas a promover a incorporacao de companhias para a pesca,

saiga e secca de peixe no littoral e rios do Brazil.

VII.

Resta-nos fallar da quarta e ultima classe dos vertebrados,

a qual comprehende os reptis, abundanlissimo-» no Brazil, o

divididos pelos erpetologislas em Chcloneos, Saurcos, Balra'

chios e Ophidios. Recommendando em geral o estudo c uma
colleccao bem conservada de toilo«j, lembraremos de passa*

gem diversas particulariJades relatives aos nossos ophidios.

Ao horror e repugnancia que a maior parte da gente inspi«

ra a vista e a aproximacao das serpenles podemos nllribiiira

lenlldao dos passos da ophiologia ; mas esse horror que eilas

excitam, longe de ser um motivo para nos afaslarmos do

sea exame, nos prepara os mais extraordinarios especlacu-

los. Difiicilmenlo acredilar-se-ha que ainda se nao acham

determinadas com certeza as serpentes venenosas do Brazil,

cnjo numero e menor do que suppoe o vulgo, no que con*

cordam niuitos observadores desprevenidos.

A discrepancia dos naturalistas na classiflracao das scr*
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pentes brazileiras, assim como na sua qualidade venenosa,
precede quasi sempre da attencao dada aos nomes triviaes
com que sao designadas no paiz: por exemplo, appellidara
indistinctamenle cobra coral muitas especies bem diversas do
verdadeiro Elaps corallinus: o raesmo succede a respeitoda
Jararaca, Surucucu, Caninana, Limpa-mato, Urutu, e outras
que se confundera ou variam de nomes segundo os logares.
Muito interessa a dilucidacao destas duvidas, determinando
rigorosamente as especies, e juntando a cada uma a syno-
nymia dos sens nomes vulgares. Tambem e de incontestavel
transcendencia o conheciraento da forca toxica das que a
possuem, e nao menos o dos antidotos apregoados como in-
falliveis para neutralisal a

.

Oulro ponto bem curioso, pelo qual se pronunciam a
favor e contra grandes autoridades, vem a ser o decan-
tado poder magico ou sobrenatural attribuido ^s serpentes,
que se acredila geralmente exercerem em distancia uma
especie de accao magnetica sobre os outros animaes que
intentam prear, obrigando-os somente com a vista a apro-
ximar-se pouco a pouco ate precipitar-se nas suas fauces

;

assim como o grao de fe que merecem os nossos psyllos,

raandingueiros, ou curados de cobra, os quaes se jactam de
possuir segredo de brincar impunes com toda a casta de
serpentes, zombando do seu veneno, e de fazel-as obedecer
aos sens memos e assobios. A'cerca da fascinacao dos ophi-
dios e notavel o que se le na Erpetologia geral de Dumeril
e Bibron, ale hoje a mais accurada publicacao sobre os
replis.

Divergem tambem os auctores tratando do maior compri-
mento a que chegam as nossas especies de genero Boa, entre
as quaes sobresahe a gigantesca Sucury ou Sucuryii [Emectes
murinus, Wagler). HaverA talvez opportunidade de ave-
riguar isto, recoliiendo ao raesmo tempo as tradicoes rei-
nantes entre os serlanejos relativamentc a serpentes mons-

17
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truosissimas, que elles alteslam apparecerem em certas

^pocas, e de cuja forca narram prodigios dignos de exornar as

viagens de Syndbad o Marinho das Mil e uma Noites. Nao se

julgue fiitilidade o conheciineiito dessas tradicoes leratolo-

gicas que a crenca popular, sempre avida do maravilhoso,

vai transmiltindo de bocca em bocca : archivadas, quando

raais nao seja servirdo de ihema para a poesia brazileira.

VIII

Passamos agora a tratar dos invertebrados, divisao vastis-

sima que abrange OS molluscos , crustaceos , aracbnides
,

myriapodes, inseetos, annelides, e terniina nos zoophytos,

subdivisao na qual se encontram esses seres ambiguos, que

nos trazem indecisos sobre o limite de dous reinos, esgo-

tando a paciencia dos mais tenazes micrographos, que nelles

intenlam sorprender os primeiros rudimeutos da molecula

organica.

A respeilo dos invertebrados militam as raesmas razoes

expendidas para o estudo aprofundado dos outros animaes

deorganisacao mais complicada : nao repisaremos portanto

o que ilea dilo, julgando ocioso especificar como se deve

proceder quanto a raalacologia, concbyologia, belmintholo-

gia, etc. Exceptuaremos comtudo a entomologia, a qual, se-

gundo o pensar de muitos, nao e uma sciencia frivola e pro-

pria somente para satisfazer uraavaa curiosidade, mas sim

utilissima e digna de oecuparos mais serios espiritos. As in-

dustries alimentadas pelos pioductos dos inseetos, escreveu

Guerin-Meneville, dao traballio a numerosas populacoes,

rendem sommas consideraveis, e fazem gyrar immensos

capitaes. Alguns exemplos tirades da eslatistica o provarao

melhor : a coclionilha indispensavel para as fabricas de

Franca custa annualmente mais de oito milhoes de francos ;

e a seda da tambem cada anno mais de 150 milhoes de



COMMISSAO SCIENTIFICA. 259

francos aos productores da materia prima, e uma sorama

maisquedupla a industria propriamente dita, pelas mani-

pulacoes que necessita antes de ser enlregue ao consiirao.

Resulta dos mais aulhenticos documentos, e das proprias pa-

la vras do relatorio do ministro da agricullura em 1850, que

o solo francez nao produz toda a seda necessaria para as fa-

bricas, pois alii se iraporta per anno mais de 60 milhoes so

de seda desfiada , iraportacao que tern subido prodigiosa-

mente. Isto, e a enfermidade deslruidora que tem sotrrido

na Europa a lagarta que prepara tao preciosos fios, explica os

grandes esforcos boje empregados pela Franca para a accli-

malacao de especies exoticas de bicbos da seda na Argelia.

De sobejo temos dito pararecommendar a indagacao dos

Lepidopteros que produzem seda, devendo-se examinarqual

a quanlidade della fornecida por cada especie, de que vege-

taes sesustentam os bicbos, qual a temperatura da provincia

desde que sabem as larvas ate a formacao dos casulos, etc.

Nao se receie a prolixidade neste assumpto : conv6m escre-

ver tudo quanto se souber sobre a vida e costumes destes

insectos, distinguindo as observacoes pessoalmente feitas das

colbidas de outros individuos. verdadeiro bicho da seda

{Bombix mori, L.) nao e o unicoinsecto que produz tao pre-

ciosa materia, como se sabe: o Dr. Chavannes publicou em
1855 resultado de suas indagacoes sobre diversas especies

de Saturnias, entre as quaes distingue a S. aurota e 5. (Blhra ;

a primeira muito commum nos arrabaldes desta cidade, ea
segunda naBabia, fornecendo aquella uma porcao de seda

sole vezes mais consideravel que a do Bombix mori ou do

Cijnthia. Alera destas especies, possuimos outras conheci-

das, e provavclmente por conhecer, de que a industria seri-

cicoia muito aproveitaria. Esta boje demonslrado que as

racas de bicbos da seda, como as dos outros animaes domes-

ticos, sac susceptiveis de melboramento, e que depende da

vonlade do bomem fazel-as dar mais seda, assim como se
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obteve que os bois, os carneiros e porcos dessem mais came

egordiira.

Na colheita dos Hymenopteros se devera attender muito as

nossas especies de abelhas, que sao numerosas, fornecem

cera em abundancia, e urn rael mais ou menos perfumado
;

e com quanto se nao possa avancar que a qualidade de seus

productos chegue a rivalisar com os da abelha commum
[Apis meUifica], seria de desejar que se tentasse a sua explo-

racao. Na ordem dos Hemipteros existem diversos insectos

do genero Coccus, que tambem produzem ceras , das quaes

apparecerara varias amostras na grande exposicao geral de

Paris, reniettidas da China, e lao belias como o sperma-

ceti. Os insectos do sobredito genero sao corarauns em todas

as provincias do Brazil
;
ja muilos curiosos tern fabricado

velas com a sua cera, e isto presagia um novo ramo de

commercio. Ha muitos outros insectos uteis, cujo exame

nao julgamos necessario lembrar, como por exemplo as can-

tharidas; nem tambem o das numerosas familias prejudi-

ciaes a agricultura, a horticultura, a sylvicultura e a econo-

mia domestica, que nos causam raaior damno do que todas

as outi-as classes de grandes animaes nocivos. estudo me-

Ihor dirigido dos diversos ramos das sciencias physicas e sua

applicacao as necessidades da agricultura tem produzido re-

sultados de grande importancia, que nenhuma pessoa ins-

truida contesla actualmente, e a entomologia e chamada a

representar um papel indispensavel nas sciencias agri-

colas.

IX

De todas as especies de animaes colligira o numero de

exemplares que entender (no caso do encontral-os em quan-

tidade), segundo seu maior ou menor valor scienlifico,

tendo em vista que, alem do museo nacional desta corte,

outros existem em algumas provincias , onde convem
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sejam igualinente depositados, servindo os que sobrarem

para fazer-se trocas corn museos estrangeiros.

Na preparacao desses animaes, qaer a secco, quer mergu-

Ihados ern alcool ou em oiitros liquidos adequados, conforine

a sua natureza, cumpre que haja o maior cuidado, atten-

dendo nao so a futura conservacao, mas ainda evitando que

se destruam ou deformem alguns dos earacteres exteriores,

cuja falta difficultaria ou impossibilitaria depois a sua clas-

sificacao. Nao sera muito avaliar em um quarto a perda re-

sultante do mao melhodo com que sao preparados e acondi-

cionados os objectos de historia natural. A Imtruccdo ar-

ranjada pela administracao do museo de Paris, para os

viajantes e empregados nas colonias, sobre a maneira de

colher, conservar e remetter os productos naturaes, servira

de excellente guia ; assira como, e em alguns cases melbor,

o Manual do naturaUsta preparador de Boitard, e varies ou-

tros tratados modernos de Taxidermia, aos quaes se devera

seguir com as modificacoes que a experiencia propria e as

circumstancias particulares do paiz aconselharem.

Com quanto a chimica tenha descoberto processes infalli-

veis para prevenir que se corrorapam e deteriorera os ani-

maes destinados aos museos de liistoria natural, todavia

muitos delles, porexeraplo peixes, reptis, etc., infelizmente

perdemou mudam algumas de suas brilhantes cores logo ou

poucas boras depois de introduzidos nos melhores liquidos

preservatives, e mesmo apenas cessam de viver. Havendo

certeza, ou desconfiando-se que as cores de alguns animaes

virao aallerar-se, eindispensavel fazel-os desenhar imme-

dialamente com toda a fidelidade de colorido ; e quando

qualquer inconveniente o nao permitta, recorrer-se-ba a

notas por meio de uma boa escala cliromatica. Se todos os

viajantes naturalistas ossim praticassem, miiitas flguras de

animaes, alias de correctissimo desenlio, que esmaltam as

suas esplendidas publicacoes, niio peccariam pelo lado do
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falso colorido, como se observa priacipalmente na classe

dos insectos. As estampas nas obras de historia natural nao

sao requinte de luxo, como ha queni acredite ; a iconogra-

phia quasi sempre economisa o tempo que pela simples lei-

lura se perde em buscas eofadonbas e fatigantes, e suppre

rauilas vezes a difficuldade de exprimir bgeiras differencas

ecaracteres, iuexprimivcis mesmo com o soccono da uielhor

lerminologia.

Concordando lodes osnaturalistas nanecessidade absobita

dos estudos osteologicos, muito raais depois que a paleon-

tolcgia comecou a confrontar os ossosdasgeracoes perdidas

com OS das exislentes em nossos dias, para medianle essa

comparacao simultanea inferir a que familias e generos de

animaes pertencerara aquelles fosseis, nao se desprezara a

remessa de esqueletos inleiros, ou pelo menos os eraneos c

alijuraas outras pecas mais importantes para as investigacoes

da anatomia comparada. Nao earece que os esqueletos com-

pletos venbain armados, pois deste raodo se embaracaria sem

vantagem a sua conduccao, e ate mesmo nunca cliegariara

perfeitos ; basta arrumar em separado os ossos de cada es-

pecie differente, de maneira que nao cbocalhem deniro das

caixas, e se damnillquem rocando uns nos outros : este mal

se corrige envolvendo-os em palba, musgo, serradura de

madeira, ou outras substancias identicas.

Uraa colleccao de visceras das mais essenciaes, preserva-

das em licores espirituosos, e complemento indispensavel

e facil de execular-se. Nao tanlo nas formos exlcriores

,

como na organisacAO interna, se deve procurar os caracteres

genericos e especilicos dos animaes, segundo cnsina o im-

mortal Cuvicr.
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XI

Serao louvaveis todas as diligencias aQm de que os habi-

tantes do paiz apaiihem vivos alguns aiiimaes menos com-

muns ou raais curiosos, cujos habitos convenha indagar, e

OS remettera para esla corle era gaiolas apropriadas, dando

aos seus conductores as instruccoes competentes : eatre estas

se recommendara, como muito essencial, alem das maiores

precaucoes quando os animaes 'forem ferozes, o asseio das

gaiolas; que se evite o excesso de alimentos, extremamente

noeivo a viventes presos e privados de exercicio ; e de raa-

neira nenhuma se eonsinta que sejara instigados ou irrita-

dos. Quando o Governo Imperial nao possa ainda realisar a

idea do digno director do Jardira Botanico,o Ex""'conselheiro

Candido Baptisla de Oliveira, de crear naquelle eslabeleci-

mento um parque de zoologia, a imilacao dos existen-

tes em outras nacoes cultas, onde melhor se sorprenda os

costumes dos irracionaes das nossas florestas, e se faculte

occasiao de comparal-os com outros exoticos, serao esses

animaes offerecidos a Sociedade Imperial zoologica da accli-

matacao fundada em Paris, ou a abum outro nucleo do mesmo
genero, lucrando assim a sciencia e a humanidade.

XII

E' da maior vantagem que o nafuralista viajante lance

cada noite era ura livro as notas que houver tornado du-

rante dia, pois estas era papeis avulsos facilmente se po-

(!era extraviar, Alem dos seus proprios npontamentos, trans-

crevera no referido jornal as informacoes que Ihe ministra-

rem os habitantes do paiz, aos quaes consultarii segundo o

conceito de veracidade que Ihe merecerem. De continue

com a natureza diante dos olhos, elles tern occasiao de ob-

servar os animaes em seu dominio, e por isso fornecerdo a
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respeilo noticias apreciaveis. Nada omittira de consignar por

escripto, que de rauito Ihe servirao para o fuluro as suas

notas : sao tantos os objectos de que vai ficando sobrecar-

regada a memoria de urn viajante observador, que nao deve

contar sempre com ella, por mais feliz que a tenba.

Sec^ao astronomica e geosi'Apliiea.

I

Art. 1°. A seccao da Commissao exploradora, incumbida

especialmente dos trabalbos astronoraicos e geographicos,

OS dividira em duas classes distinctas; a saber:

1" classe. Esta classe comprebendera as observacoes as-

tronomicas e operacoes topograpbicas concernentes a deter-

minacaoda posicao geographica dos pontes mais importantes

do territorio explorado : e tambem quaesquer exames e

averiguacoes que se fizerem sobre objectos, cujo conbeci-

mento possa interessar directamente a geograpbia.

2' classe. Nesta classe entrarao os trabalbos de mera in-

vestigacao , que interessarem immediatamente a pbysica

geral do globo; e bem assim os que tiverem por objecto a

suggestao de importantes melboramentos materiaes, de que

carecam as provincias visiladas pela Commissao exploradora,

uma vez que tenbam elles alguma connexao com a natureza

dos trabalbos incumbidos a referida seccao.

II

Especificagdo dos traballios da V classe.

Art. 2°. Sendo que a Commissao exploradora, no seu tra-

jecto por mar, toque algumas provincias do Imperio, diri-

gindo-se aquella em que tern de encetar os sens trabalbos.



COMMISSAO SCIENTIFICA. 265

convira que a seccao astronomica aproveite essa opportuni-

dade para determinar a posicao geographica das cidades ad-

jacentes aos referidos portos, se for isso praticavel durante

OS dias que ahi liver de demorar-se a expedicao scienti-

fica.

Art. 3". Nas observacoes concernentes k determinacao da

latitude convira que, alem da altura meridiana, outra se

observe era qualquer posicao da mesma estrella, antes ou

depois da sua passagem pelo meridian© do logar, e ao mes-

mo tempo o correspondente azimuth.

A observacao da altura meridiana basta por si s6 para

determinar a latitude do logar pelo melhodo geralmente

praticado, mediante o conhecimento da declinacao da estrel-

la observada.

Recommenda-se porem a observacao da outra altura, lo-

mada fora do meridiano, com a do azimuth correspondente,

para o fim de chegar a determinacao da mesma latitude,

empregando ostres angulos dados pela observacao, segundo

a nova formula de C. Baptista, a qual dispensa o conheci-

mento da declinacao da estrella.

Este duplicado trabalho tem por objecto nao somente

submetter a mencionada formula as provas praticas, como

tambem apreciar (pelas differencas que possam apresentar

OS resultados coraparadosde um e de outro processo) os efifei-

tos da refraccao astronomica, a qual devera affectar diversa-

mente os elementos empregados nos dousdifferentes modos

de opera r, e talvez mesmo corrigir, em alguns casos, decli-

nacoes pouco exactas, dadas pelas ephemerides astrono-

micas.

Art. A". Para a determinacao da longitude geodesica se

farausodoschronometros,e dasdistancias lunares ao mesmo

tempo, todas as vezes que estas possam ser observadas.

As longitudes assim deterrainadas serao referidas ao me-

ridiano que passa pelo ponto culminante da rocha, que
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assignala a entrada do porto do Rio de Janeiro, denominada

Pdo de Assucar.

A peculiar situacao desse gigantesco raonolitho, e mais

ainda a circmnstancia de achar-se elle descripto nos annaes

raaritimos de todas as nacoes, o fazem sins;ularmente azado

para indicar, por modo perduravel, a posicao do nosso pri-

meiro meridiano.

Art. 5". Afim de fixar a posicao do ponto da observa-

cao, a que forera reportadas a latitude e longitude deter-

rainadas, convira oriental-o emrelacaoa dous outros ponlos

notaveis, que se descubram distinctamenle no horizonte

do logar, pelos seus azimuths observados com o theodo-

lico; ou, que e a mesmn cousa, pelos rumosa que de-

moram aquelles dous pontes , em relacao ao meridiano

astronomico do logar.

Na falta dessas duas balisas naluraes, se fincarao na vi-

zinhanca do referido ponto da observacao tres marcos de

pedra tosca, de modo que apresentem a menor face rente

com o chao, e sejam collocados em tres pontos quaesquer

da circumferencia do circulo, cujo centro e o ponto da ob-

servacao.

Na direccao da vertical que passa por esse ponto, e na

profundidade de cinco palmos pelo menos, se enterrara

uma garrafa de vidro commum, fechada bermeticamente

ao macarico, depois de ser nella deposilada uma nota es-

cripta, contendo a expressao numerica da latitude e longi"

tude observadas, a variacao local da aijulha maiifnetica de

declinacao, a femperatura e pressao baroraetrica medias

do dia da observacao. Esta nota sera assignada pelo chefe

da seccao aslronomica.

Art. 6°. Uma vez cbegada a Commissao exploradora a

provincia em que devera encetar os seus trabalbos regu-

lares, comecara a seccao aslronomica por determinar, com
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a possivel exaclidao , a posicao geographica da capital da

raesraa provincia, procedendo do modo acima descripto.

Em todos OS pontes da provincia onde houver de Gxar-se

temporariamente a Coramissao exploradora , a seccao as-

tronomica fara a detenninacao da posicao geographica dos

logares que o raerecam na opiniao della ; com attencao a

que laes determinacoes possam aproveitar para o future a

construccao da carta geral do Imperio, ou venbam a ser-

vir de base as operacoes topograpbicas que forem executa-

das em observancia da lei que decretou o tombaraento

das terras nacionaes.

Art. 7°. Na escolba dos logares, cuja posicao geographica

convira determinar, a seccao astronomica dara preferen-

cia aos pantos situados nas margens dos lagos e dos rios,

sem nunca preterir os que se referem a embocadura destes

no Oceano, ou as confluencias dos mesmos no interior do

terrrtorio.

Estes trabalhos deverao marcliar de par com as averigua-

coes relativas a nalureza do leito de cada urn dos rios
,

ao volume das suas aguas, ea velocidade da sua corrente
;

5s condicoes da navegabilidade , ou ao regimen do seu

curso ; e bem assim pelo que respeita as particularidades

proprias dos lagos.

A confifjiuracao das montanhas notaveis, ou das serra-

nias do interior da provincia, assim corao o accurado

exame dos portos, babias, ou angras do seu littoral, serao

objectos com prebend idos no desenvolvimento dos traba-

lhos rejiulares da seccao astronomica.

Am. 8*. Os trabalhos precedentcmente especiQcados se-

rao communs as demais provincial, que forem visitadas

successivamente pela Commissao exploradora.

Entre as observacoes meteorologicas, conducentes a ca-

racterisar o ciima das diversas provincias exploradas, de-

verd raerecer particular attencao a seccao astronomica a
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apreciacao da temperatura media e maxima local, em cada

um dos mezes de regular observacao.

Para esse fim bastara observar o therinoraelro as 9 bo-

ras da inanliaa, e as 3 boras da tarde, em cada dia : visto

que a media das indicacoes thermometricas , tomadas

naquella primeira bora do dia, representa com aproxima-

cao satisfactoria a temperatura media decadamez; resul-

tando d'abi que a media dos doze mezes e, sem erro

apreciavel, a temperatura media annual do logar.

As indicacoes tbermometricas tomadas as 3 boras da

tarde farao conliecer semelbantemente a maxima tempe-

ratura aproximada de cada dia, a de cada mez, e a de

todo o anno.

cbefe da seccao astronomica encarregara um dos seus

adjuntos de descrever, em um livro apropriado para ser-

vir de jornal das operacoes a seu cargo , cada um dos

trabalbos executados, com a devida regularidade, e .dis-

tinccao das provincias a que dizem respeito, autbenlican-

do-os com a sua assigoatura e a do referido adjunto.

Ill

TrabaJhos de investigacdo.

Art. 9°. A seccao astronomica, todas as vezes que julgar

opportuno, fara uraa serie de observacoes de alturas meri-

dianas de um mesmo astro, em dias successivos ou inter-

polados , calculando a latitude geodesica relativa a cada

uma das alturas observadas por dous modos differentes

;

a saber : 1", corrigindo a altura observada do effeito da

refraccao modificada pelas differencas de temperatura o

pressao barometrica da occasiao, em relacao a tempera-

tura e pressao consideradas constantes na construccao da

taboa de refraccoes astronomicas ; e igualmente da paral-

laie, se for necessario, afim de deduzir desse elemonto
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assim conigido a latitude do logar ; 2% fazendo a deduc-

cao dessa mesma latitude, sem a correccao devida ^s

indicacoes do therraometro e do barometro.
«

A media das latitudes assim calculadas, em uraa eou-

tra hypothese, fara conhecer ate que ponto as variacoes da

teraperatura e da pressao barometrica poderao influir nos

resultados obtidos nas circumstancias suppostas acima.

Uma investigacoo semelhante podera ter logar relati-

varaente a duas observacoes de alturas raeridianas do

mesmo astro, feitas em dous estados hygrometricos diffe-

rentes da atraosphera, conservando-se proxiraaraente con-

stantes a temperatura e a pressao barometrica : o que fara

conbecer, pelos resultados comparados, a connexao que

possam ter as indicacoes hygrometricas com os eflfeitosda

refraccao astronomica ; se todavia a atmosphera raais ou

menos impregnada de vapores exerce diversa influencia

sobre o phenomeno da refraccao, o que e contestado por

experiencias pbysicas, que tern em seu favor a autoridade

de homens competentes.

Art. 10°. A seccao astronomica devera tambem proce-

der a exames comparatives dos effeitos da refraccao astro-

nomica sobre as observacoes de alturas meridianas, feitas

na summidade accessivel de alguma montanha ou serra , e

na planicie adjacente. E bem assim a respeito da lei do

decrescimento da teraperatura, em camadas differentes da

atmospliera, a par do decrescimento da pressao barome-

trica, com fim especial de verificar se em algumas cir-

cumstancias accidentaes tem logar o facto observado por

homens da sciencia, os quaes asseveram que a variacao

da temperatura nas camadas superiores da atraosphera,

para uma altura vertical dada , segue em alguns casos a

marcha in versa da variacao da pressao barometrica ; isto e,

aquella croscente, quando esla decresce.

Convira por esta occasiao comparar as differencas de
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nivel, dadas pela formula baromotrica de Laplace, era

differentes dias de observacao.com os resultados de ope-

racoes hygrometricas feitas para esse fim : para assim de-

terminar praticamente as eondicoes era que a referida

formula pode ser applicada com proveito, ou sem erro

attendivel; o que nao tera geralmente logar quando e essa

formula empregada para delerminar differencas de nivel

comparativamente pequenas.

extenso e access'ivel plateau que eoroa o cimo da serra

do Araripe, na provincia do Ceara, no termo da comarca

do Crato, offerecera a secceao astronoraica as mais favora-

veis eondicoes talvez para levar a effeito os estudos com-

paralivos acima indicados.

Art. 11°. A seccao astronoraica fara observacoes regu-

lares e accuradas sobre as variacoes locaes da acjullia maw-

netica, tanto pelo que respcita a agulha de declinacao, em
relacao ao meridiano aslronomico, como a agulba de in-

clinacao, em relacao ao piano horizontal do logar: determi-

nando a grandeza media de cada um desses elementos,

os quaes, com a intensidade da forca magnetica, dedu-

zida das oscillacoes observadas, farao conhecer as eondicoes

raagneticas do territorio explorado, e servirao para veri-

ficar por outra parte os resultados da theoria physico-ma-

iheraatica do magnetismo lerrestre, em relacao aos loga-

res da observacao.

Seraelhantemente determinara a mesraa seccao o com-

primento do pendulo simples que bate segiuidos sexagesi-

maes, nas differentes latitudes em que possa ler logar essa

operacao ate o equador. Os resultados assim oblidos darao

a intensidade da forca da gravidade em cada uma daquel-

las latitudes, e farao iguahnente conbecer a curvatura do j
arco do meridiano, comprebendido entre o equador e o

parallelo mais remote era que se executou a referida de- "
terminacao.
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Alt. J 2°. Achando-se a Commissao exploradora na pro-

vincia do Ceara, a qual soffre periodicamente o flagello

de seccas devastadoras, convira que a seccao astronomica,

de accordo com a seccao geologica , faca alii os precisos

exames de sondagem
, afira de descobrir os indicios que

possam servir de guia para tentar-se opportunamente a

abertura de urn poco artesiano , o qual (no caso de surtir

effeito essa primeira tentativa) possa ser considerado como
norma para a abertura de oulros pocos, de que carecam
diversas localidades da provincia.

Ha dous exemplos recentes de pocos artesianos abertos
em terrenos apparenteraente analogosaos do Ceara, os quaes
autorisam

, pelos resultados obtidos , a que se proceda
nesla provincia a tentativas desse genoro; a saber, um
no Egypto e outro no deserto Sahara na Argelia. Este

ultimo, que fora aberto at^ a pequena profundidade de
cerca de 30 bracas, fornece diariamente aos habitantes do
logar dous milhoes de canadas de agua potavel, ou 10,000
pipas de 200 canadas.

Art. 13°. A seccao astronomica fara finalmente, quando
liver opportunidade, um esludo accurado : 1°, sobre a con-
veniencia e praticabilidade da abertura de comraunica-

coes faccis entre os centres de produccao do interior

da provincia do Ceara e os seus portos;2% sobre os me-
Ihoramenlos de que carecem estes portos, para que sejam
accessiveis as embarcacoes que fazem o commercio directo

com OS paiz estrangeiros ; devendo merecer-Ihe particular

allencao as peculiares condicoes que ofTerece a anora de-

nominada « Porto de Jaricoacoara » situada cerca de 30 le-

guas a 0-N-O da cidade da Fortaleza.
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See^ao etltnograpltiea e narrativa da Ylagem.

I

Os principaes eleraentos que servera para distinguir

as racas humanas sao : a organisagdo phijsica, o caractcr in-

tellectual e moral, as linguas e as iradirdes historicas. Estes

elementos diversos nao tern aiiida sido estudados, sobre-

tudo relativamente aos indigenas do Brazil, de maneira a

assentar em suas verdadeiras bases a sciencia da ethnolo-

gia. Como e provavel qued'aqui a duzentos anaos poucos

selvagens existara no seu estado primilivo, torna-se muito

preciso que desde ja se comece a recolher a respeito

delles tudo quanto for possivel : ate hoje isto se tem feito

superficialmente. Al^m de que, o homem genuino ameri-

eano pode ser chamado a compartilhar os bens da civilisa-

cao, e voluntariamente prestar-se a communhao brazileira,

se empregarinos os ineios consentaneos com a sua indole e

constituicao physiologica nos primeiros tempos. Nao e

neeessario dizer mais para demonstrar quantas vantagens

resultarao para n6s do conhecimento perfeito dos autochtho-

nes do Brazil.

II

Sendo o ponto mais iraportante da ethnologia, para o

estudo do homem physico, o conhecimento do typo, sose

podera adquirir nocoes sufficientes por meio de desenhos

fidelissimos do todo, priacipalmente da cabeca, os quaes

deverao ser tirados de face e de perfil, e mesmo de outras

posicoes favoraveis a demonstracao de certos caracteres

proprios a distinguir um typo particular, tanto no homem
como na raulher.

I
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III

Alem destes estados parciaes, importa fazer muitos e

variados grupos, porque nelles raelhor se compararao as

f6rmas e suas variedades, as attitudes, as physionomias e

as propoicoes geraes do corpo ; e para inais seguranca ha-

vera o cuidado de medir grande nuraero de individuos

adultos, assim como os seus angulos faciaes, procurando

por essa occasiao verificar se a maior aberlura do aogulo

attesta maior intelligencia , corno affirma Camper, e se a

orelba inclinada para a parte posterior da o mesmo indi-

cio, corao querem muitos physionomistas.

IV

Convem igualmente colligir craneos de todas as racas dos

naturaes do paiz, e moldar no vivo algumas cabecas, para a

vista de certos dados moraes poder verificar conjuncta-

mente o que ha de raais positivo no systema de Gall: se ha

verdade nesta doutrina, a craneoscopia devera encontrar

notaveis modifieacoes entre as diversas protuberancias do

craneo do Indio selvagem e as do Indio civilisado ou do

mestico, conforme a raca predomiuante.

Ao tomar a medida da altura do corpo, sera bom avaliar

sua forca por meio do dynaraometro, ou de qualquer outra

maneira aproximativa, se nao houver este instrumento. A

altitude e a miraica do homem sao indispensaveis, porque

n'uma e n'outra se revelara os habitos sociaes e o tempe-

ramcnto individual. A posicao da cabeca, dos bracos e das

pernas, seja no repouso, na locomocao ou no trabalho, e

muito significaliva para um observador, porque por ella,

18
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pelos seus movlmentos, pelo sea assenlo sobre o pescoco se

conhece o individuo, assim como pelo modo com que move

OS bracos, pelo que pende as maos, e pela maneira e sitiiacao

dos pes no eaniinhar: o ocioso tern altitudes beni difTeren-

tes do Irabalhador. A forma da mao e das pes e tambem de

muilo proveito no estudo das racas, e porlanto deve-se

moldar tandiem em gesso muitos individuos, para mais

placidamente estudar a diiTerenca que ha entre as formas

dos dedos primeiro e quinto, do calcanhar, do peito e area-

da plantar, etc.

Particularmente as mulheres, nao se olvidara apanbar a

forma geral e constante dos musculos externos que revos-

tem o sacro e a bacia, porque na forma dos gluteos ha diffe-

rencas notaveis nas racas, assim como na dos seios e sua

collocacao mais ou menos aproximada ao sterno, e mais

ou menos vizinha das claviculas : cumpre estudar as mu-

dancas destes orgaos, que lem tao intima relacao com lodos

OS phenomenos da sua vida physica.

VII

Para alcancar os desenhos exactos acima recommenda-
o

dos, ha excellente recurso da heliographia, que a sua

presteza e fidelidade reune a vantagem de nao ter preven-

coes favoraveis ou desfavoraveis , pois os seus resultados

estao livres de toda a influencia de escola ou de maneira ar-

lislica: o instrumento produz tal e qual, e em seus desenhos

se pode bem compararas formas de ambos os sexes, assuas

modificacoes nos differentes periodos da vida, nos diversos

exercicios, e no aspeclo geral da cabeca e das exlremidades,

onde reside quasi sempre o typo de uma raca.
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VIII

estudo da lingua e una complemento necessario ao es-

tudo dos caracteres pliysicos. As grammalicas e diccionarios

que possuimos de alguinas Jinguas dos indigenas , assini

como varios vocabularios, servirao de base ueslas investi-

gacoes de linguislica; e no caso de se encontrar alguma

lingua nova ou dialecto exli-emainente pronunciado, se di-

ligenciara esbocar uma grammatica respectiva , tratando

priineiraraente do verbo nos seus tres tempos fundaraen-

laes, presente, passado e futuro, com as modificacoes das

pessoas e do numero; depois do substantive, com as varia-

c5es de caso e numero, fazendo conheeer a concordancia

do adjeetivo com elle ; os pronomes, as preposicoes com um
ou mais regimens, eos adverbios com o verbo. Passar-se-ha

apos a indagar a filiacao dessa lingua com oulras, estabele-

cendo tabellas comparalivas quanto aos sons de todas as pa-

lavras que lepresentam as primeiras necessidades da vida,

nome de todas as partes do corpo, o nome dos parentes, os

que explicam os mais salientes objectos da natureza, e tam-

bem OS nomes dos numeros e a maneira de conlar ; convin-

do exprimir OS sons por nao haver orthographia. Por esta

contVontacao de vocabulos,que representam ideas communs
a especie liumana, se cbegara a obtor alguns resultados.

Muitas de nossas Iribus, como por exemplo a dos Boloeu-

dos, tern uma lingua muilo pobre, que contrasla com a ri-

queza da Guarany, possuidora de locucoes para ambos os

sexos.

IX

Depois dos caractcres pliysicos e da linguistica sj tratnra

dos costumes rclafivos ao individuo e u familia em gera!,

estudando-o desde o sou nascimento ate a sua raorte : nas



276 REVISTA BRAZILEIRA.

differentes phases da vida do homem selvagem se conhece

a marcha de sua educacao e o que elle e. No sen nascimenlo

assistimos as ceremonias familiares; na sua infancia aos

seus deleites e educacao; na puberdade aos seus ensaios e

inclinacoes; na virilidade ao seu consorcio, a sua vida in-

terna e externa; e na velhice aos seus conselhos, repouso

e funeral. E' mister apanhal-o era todos os seus passes, vel-o

nos festins, na caca, na pesca, na guerra, na lavoura, e nos

seus trabalhos industriaes ; assim corao possnir seus cantos,

suas nenias e epinicios ; a forma de todos os seus artefactos ;

a maneira de ferrar-se e pintar-se ; o caracter de seus de-

buxos; a forma dos seus moveis, dos seus ornatos feslivos,

e qualidade dos seus arrebiques.

Nao se esquecera recolher quanto se puder acerca de

seus conhecimentos estrategicos, de fortificacao, de raedi-

cina, decirurgia, e de meteorologia ; nemos habitos feminis

era toda esta successao de cousas : sao factos que ainda nao

forani melhodica e satisfactoriamenle consignados. Procu-

rar-se-ha igualmente o lermo raedio da vida do individuo

de ambos os sexos^ e se nos seus funeraes e inhuraacoes ha

differenca entre o homera e a raulher. No estudo do indi-

viduo esta uraa parte da vida social, raas esta necessita de

um estudo mais amplo e desenvolvido ; a planta e forraa

de suas habitacoes particulares e dos seus aldearaentos ;

arranjo de suas fortificacoes, o seu systema de seguranca

mutua, seu coraraercio, os raeios de que se servem para

contar o tempo, e os que empregara era suas marchas para

reconhecerem o caminho na volta, ou para orientar-se nas

gvandes eraigracoes. Tratar-se-ha de conhecer a extensao de

sua agricullura, o modo por que a fazera, e as plantas mais

usuaes de sua nutricao; as farinhas e bebidas que dellas

liram, a qualidade destas bebidas, segundo as estacoes e as
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festas em que sao usadas ; os meios que empregam na cria-

cao dos quadrupedes e aves, que os seguem por toda a

parle : a este rcM'^ i na cousas muito curiosas.

XI

Sera curiosa a organisacao de um codigozinho de todos os

actos dos indigeiias que se assemelhem a uma especie de

direito publico ou internacional, para de?tacal-o do corpo de

suas leis de relacao doraestica ou social : nos povos anal-

pliabetos prevalece o direito consuetudinario. Occupando-se

da parte respectiva ao commercio, cumpre avaliar pelas suas

permulacoes qua! o genero que serve de iDoeda ou unidade

de um valor: neste ponto muito convira saber o grao da

sua probidade commercial, porque desta se pode avaliar

o seu estado moral.

XII

Sera registrado tudo quanto se conbecer a respeilo de

sua religiao, crencas e supersticoes, procurando saber-se por

que tramites passa o Indio que chega a ser Page, e se esta

especie de sacerdocio e adquirida por alguma formalidade

ou eventos da vida, ou se e transmittida como sciencia exo-

terica ou hereditaria. Outrosim interessa muito apanhar

seus contos, lendas e allocucoes diversas: talvez que a ar-

cheologia por meio das applicacoes de Vico e seus meios

ordinaries possa descobrir alguma cousa a respeito de sua

origem, ou pelo menos de sua bistoria particular.

E' igualraente de grande ulilidade indagar qual a opiniao

em que elles nos tern, quaes suas queixas de receios funda-

raentaes, para estudar os meios de remover este obstaculo

com £im de chamar h industria tantos bracos perdidos,

e diminuir o numero de inimigos internes.
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XIII

Alem das descripcoes e desenhos, far-se-ha colleccoes

de todos OS enfeites, ulensilios, instrumeatos de musica,

armas, de tiido emQm quanto possa servir de prova da

industria, usos e costumes dos indigenas, inclusive suas

muraias e sepulturas, reparando-se, entre outras circura-

stancias dignas de nola, na posicao que ellas occupavam em
relacao aos pontos cardeaes.

XIV

Quanto a parte narrativa da viagera, fara um diario cir-

cumstanciado, e com loda a fidelidade, descrevendo tudo

que vir de curioso e merecedor de raemoria durante o

trajeclo da Commissao scientifica. No mesmo jornal ira tam-

bem notando diariamente tudo quanto occorrer de notavel

relative a expedicao em geral, e mesmo a cada raembro em
particular.

XV

Em todas as cidades, villas ou povoacoes onde a Com-

missao estacionar, diligenciara obtcr copias authenticas

de documentos interessantes a historia e geographia do

Brazil, assim como extractos d<^ nolicias compiladas das se-

crelarias, archives e cartorios, tanto civis como ecclesiasti-

cos; e tambem copias de manuscriptos importantes sobre o

mesmo objecto pertencentes a particulates, no case de Ihe

nao serem cedidos on proprios origiuaes.

XVI

A tudo acima recommendado ajuntara finalmente o

conhecimento do commercio interno e externo da provincia,
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de todos OS dados estatisticos que puder, da fundacao, pros-

peridade ou decadencia das povoacoes, procurando avaliar

a superficie dos terrenos cultlvados e incultos, e o valor das

areas occupadas ainda por florestas virgens, por capoeiras,

pantanos, etc. ; assiin como chegar a uma probabilidade do

numero de selvagens que habitam essas florestas.

Palacio do Rio de Janeiro em 8 de Abril de 1857.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.



ASTRONOMIA PHYSICA.

NOTA.

No appendice das Ephemerides de 1855 e no i" numero

da Revista Brazileira foi publicada a soliicao que demos ao

problema da determinacao da latitude terrestre, servindo-

nos somenle de duas alturas observadas da mesma estrella,

sendo uraa destas no meridiano do logar, e do azimuth

correspondente a outra observacao; e designando a altura

observada no meridiano por H, a oulra por /(, o angulo

azimulhal observado por a, a distancia angular da estrella

ao eixo de rotacao da terra, ou ao polo da mesma, por ^,

e a latitude do logar por 1, havemos obtido as seguintes

formulas, que comprehendem a solucao completa do pro-

blema ; a saber

:

1 — Cos. H Cos. h Cos. a — Sen. h Sen. H
^' ^^' ^^ Sen. H Cos. h Cos. a — Sen. h Cos. H

(2) X=± (//-?)
«

Esta solucao e susceptivel de generalisar-se, observando

a estrella em Ires differentes posicoes da sua excursao

diurna apparente, tanto pelo que respeita a altura sobre

o horizonte do logar, como tambem as duas differencas

azimuthaes correspondentes as tres alturas observadas, sem

dependencia por conseguinte do conhecimenlo previo da

declina^do da estrella, e da posigdo do meridiano do logar.
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1." Supponha-se que, entre as tres observacoes da estrella,

se fazera daa^s correspondentes, o que e sempre praticavel,

ciija altura conimum seja representada por h', e os angulos

azimuthaes por -f- «'. e — «'

Sejam por oiitra parte h e aa altura e azimuth da terceira

observacao.

Ter-se-ha para qualquer das duas observacoes correspon-

dentes k seguiute expressao de tg. ^

_ 1 — Cos. H Cos. h' Cos. a'— Sen. H Sen. h'

^'' '^'^
Sen. H Cos. h' Cos. a' — Cos. H Sen. h'

Igualando os dous valores de tg. 9, e fazendo

I == Cos. h! Cos. a' Sen. h — Cos. h Cos. a Sen. h',

m == Cos. h Cos. a — Cos. h' Cos. a',

n = Sen. h — Sen. h'

;

ter-se-ba

(4) / -|- m Sen. H= n Cos. H

Esta equacao subira somente ao segundo grao, eonside-

rando-se como incognita Sen. //, ou Cos. H.

Por outra parte as differencas azimuthaes observadas

darao as duas equacoes seguintes

:

(5) a— a'==^, a4-a'= cJ'

As tres incognitas H, a, a', ficarao evidentemente deter-

minadas pelas tres equacoes (4) e (5): e por conseguinte

t'j. 9, por meio da equacao ( 1 )
; e a latitude X, pela equacao

(2).

19
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2* Supponha-se agora que a estrella e observada em

tres posicoes quaesquer da sua excursao diurna, e sejam as

alluras, dadas pela observacao, representadas por h, h', /i"'

com as differencas azimuthaes c? e o.

Procedendo, como se praticou na hypothese antecedente,

ter-se-ha a equacao seguinte

:

(G) I' + m' Sen. H= n' Cos. H

As duas differencas azimutbaes observadas darao as equa-

coes sesuintes :

(7) a— a'-^d, a — a"= tJ'.

As quatro incognitas H, a, a', a", serao determinadas pelas

quatro equacoes [i], (6), (7) : e por conseguinte (j), e X, como

no precedente caso.

Observacao. — Mr. Babinet, membro da Academia das

sciencias de Paris, acaba de publicar uma meraoria, na qual

deduz as formulas precisas para a determinacao da latitude

terrestre, por meio dos azimutbs e alluras observadas fora

do meridiano, ficando porem esse novo processo depen-

dente ainda do conhecimento da dedinacdo da estrella.

Rio de Janeiro 1° de Maio de 1857.

Candido B.aptista d'Oliveira.
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EXPOSlCiO liXlVEIlSAL EM PARIS.

RELATORIO DO COMMISSARIO BRAZILEIRO

O SR. DR. ANTONJO GONCALVES DIAS.

As reflexoes que apresento acerca dos objectos sobre os

quaes me coube dissertar, por accordo entre os Commissa-

rios que assistimos a Exposigao franceza por parte do Brazil,

sao resultado de algum estudo que fiz dessas materias, e das

informa^oes que me foi possivel obter de pessoas compe-

tentes; masnem esse estudo pode deixar de ser superficial

pela falta de tempo, nem essas informagoes menos in-

completas, por dependerem de pessoas estranhas, que rara-

menle julgavam conveniente prestarem-se com franqueza a

darem os esclarecimenlos que ihes eram pedidos.

Na necessidade de concluir estes trabalhos de um mode

menos imperfeito, consultei os escriptos que me pareceram

mais desinteressados e conscienciosos ; e com esse estudo,

informaQoes e adjutorio, elaborei o presente trabalho, que

tenho a honra de apresentar ao Governo de Sua Magestade o

Imperador.

Paris, 21 de Janeiro de 1856.

Antonio Gongalces Dias,

20
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Ceneros coloniae^.

No senticlo generico da-se o nome de « generos coloniaes »

a todos OS prodiictos agricolas que nao sao cultivados na

Europa, on ciijas especies foram nestes iiUimos seculos im-

portadas das demais partes do mundo, quer fosse a America,

India ou Oceania. Collocamos a America em primeiro logar

porque, como as (^olonias alii estabelecidas foram as mais

importantes que teve a Europa nesla idade, sao principal-

mente os sens generos os conhecidos sob essa designaglio de

« coloniaes », e ainda hoje os mais considerados no mercado

da Europa. algodao, o tabaco, o cafe, o assucar, o cha ; as

tintas como pao brazil, o anil, a cocbonilha, o urucu; as

especiarias, como a baunilUa, canella, noz moscada, cacao,

pimenta; as substancias vegetaes alimenticias, ao que poderia-

mos ainda accrescentar as drogas, todas deveriam pertencer

a este capitulo, se nos conhecessemos com forgas para isso.

« Generos coloniaes » sao emflm todos os productos das colo-

nias, presentes ou passadas, que servem a industria
;
porem

mais especialmente a manutencjao do homem.

Pela rapida resenha que acabamos de fazer, ve-se que o

Brazil, prodigamente favorecido, pode concorrer com c]ual-

quer outro paiz, tanto na variedade como na qualidade dos

productos chamados « coloniaes »

.

Trataremos dos mais importantes.

Alg^odao.

prodigioso incremento que tem tido neste seculo, eprin-

cipalmente nestes ultimos annos, a manufactura dos algodoes,

promette tao abundante manancial de riquezas para os paizes

tanto productores como manufactureiros, que a Franga e a

Inglaterra promovem e favorecem a cullura do algodao em
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todas as suas colonias, apezar de nao concordarem as opinioes

no favor que merece do governo destas duas nagoes aquelle

ramo da agricultura.

Apresentaram-se ria Exposigao rieas e variadas amostras de

algodao, sendo os principaes expositores Estados-Unidos, Cu*

ba, Costa Rica, Guyana Franceza, Guadelupe, Uruguay, Java e

Argel, alem de muitosoutros paizes : mas se podeser curiosa

a lista dos que se occupam actualmente com esta cultura, se-

rao sem duvida mais significativos os algarismos que de-

monstram qual e o seu consunio na Europa.

Os Estados-Unidos da America, que comegaram a cultivar

esta planta em meiados do seculo passado, exportaram em
1747 de Cliarlestown para Inglaterra sete balas de algodao

;

e quando do mesmo porto, em 1784, se expediram 71 balas,

pesando cerca de dezesete mil libras, o carregamento foi

apprehendido na Inglaterra como contrabando, por se dizer

impossivel que em tao curio espago tivesse semelhanie cultura

prosperado de modo tao assombroso. Todavia a progressao foi

sendo mais e mais forte, e nem parece que haja de diminuir,

apezar de que o desenvolvimento da industria e manufacturas

dos Estados-Unidos tenda alimitar a exportacao desta materia

prima.

Estes Estados exportaram

:

Em 1820
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outrospaizes 12, dando o tola! de 1,358 millioes de libras.

PorconsequenciaosEstados-Unidosproduzem 6 ou 7 vezes

mais do que todos os outros paizes que cultivam o algodao.

valor total da producgao serade 650 milhoes da nossa moeda;

e como esle se quadruplica com a mao d'obra, temos que

esta industria representa por si so a enorme somma de 2,600

milhoes de cruzados.

« Concebe-se (escreve Tresca, de quern extrabimos estes

dados) que a importaiiciado mercado que se abre a producgao,

devera tentar fortemente os paizes aos quaes as condicoes

climatericas e agricolas deixarein entrever a esperanga de

bom exito com a cullura do algodao.

»

Por este e outros motivos a Gra-Brelanha tratou de pro-

mover esta cultura iias suas colonias Guyana, Australia e da

India. A Inglaterra comtudo nao pugna cm favor da producgao

da materia prima, senao por temer o desenvolvimento das

manufacturas americanas; tome sobretudo pelo seu mercado

da China, que conta trezentos milhoes de consumidores,

—

mercado que os Estados-Unidos vao ja invadindo coma in-

troducgao dos seus tecidos de algodao.

Por este motivo (diziamos) a Gra-Brelanha occupa-se do

adiantamento da cultura do algodao ; mas nao parece que os

seus esforc^os tenliam sido coroados dos mais felizes resulta-

dos. A Guyana Ingleza, cujo principal genero de exportacao,

atebem pouco tempo, era o algodao, ja recuou ante a produc-

^ao da America do Norte. A Australia apresenta exeellentes

amostras ; mas teme-se tambem que a falta de bragos nao

seja obstaculo serio para a realisagao das'vistas da metropole.

A Franca, acaso por espirito de imitacao, adoptou o mesmo

systemapara Argelia, nao obstante alguns espiritos reflectidos

acharem menos vantajosa esta cultura. governo francez

fornece caroQos aos colonos de Argel, compra e promette

comprar ate 18570 que os agricultores produzirem, concede

recompensas aos que alii inlroduzirem novas machinas de des-
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carocar, distribue premios provinciaes, alem de urn premio

grande de vinte mil francos para quem colher mais e melhores

algodoes.

Entendem porem outros, e talvez com razao, que se deve

antes promover a ciiltura dos cereaes para abastecimento da

Franga, e de las para supprimento de suas manufacturas.

Em verdade, as amostras dos algodoes de Argel, quanto

dellas se pode julgar pelo que se ve ao travez de vidros e

vidracas em que estao, sao de bella apparencia, e rivalisam,

segundo se diz, com os algodoes da Georgia ; mas outros argn-

mentam ainda que taes resultados setem podido conseguir por

se fazera culturaem pequena escala, de modo que o fazen-

deiro ve e zela a sua planta^ao, o que ja nao tera logar com
desenvolvimento deste ramo da lavoura. E quando mesmo
consigam (voltam de novo a sua these), insistem em que o

futuro da colonia deve assentar sobre outras bases para sua

prosperidade e maior proveito da metropole.

No tempo que medeia desde a nossa independencia ate

agora, os Estados-Unidos tem centuplicado osseus algodoes;

nos pelo contrario abandonamo-los aos esforcos das menos

povoadas provincias do norte, porque parece-me que as prin-

cipaes localidades productoras do algodao no Brazil sao, come-

§ando do norte, Maranhao, Ceara, Rio Grande, Parahyba,

Pernambuco, e talvez algum districto das Alagoas. Algumas

destas provincias, sirva o Maranhao de exemplo, em vez de

procurarem melhorar este producto, vao infelizmente adop-

tandoacultura do assucar, que nao promette tanto futuro;

porque a beterraba invade os mercados da Europa , apoiada

em nao pequenos direitos, que aprotegem.

motivo quo para isso liveram os nossos agricultores foi,

segundo parece, o ter-se-lhcs feito acreditar que os nossos

algodoes cram de qualidade muito inferior aos dos Estados

Unidos; opinifio scm muito fundamento, porque seide partidas

do nosso algodao coinmum, mas convenientemente prepara-
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do, reputadas por bom preco na Europa, e recorda-me ter

visto na fazenda do P. Nina, estabelecido nas margens do Ita-

picurii (*), variadas amostras de algodao, e uma entre outras

preferivel ao algodao georgia-longa-seda
, porqiie dava maior

capulho de algodao, tao alvo, lustroso e comprido como aquel-

le, e que com mais facilidade se destacava do carogo

.

que vai acontecer , e ja estara aconlecendo com a mu-

danga de cultura (porque era tao pequena que qualquer al-

teragao devera influir na abastanra do mercado) , e que os

Ittavios de Barcelona que faziam a viagem do Maranhao para

esse carregamento , assim comoalguns inglezes, necessaria-

mente tomarao outro rumo
,
quando alii nao acharem car-

regamento sufTiciente , ou so o achem por pregos exagerados.

No entanto largo tempo se tera de passar , antes que para alii

concorram os exportadores de assucares.

Aquelles lavradores reconhecerao por flm a desvantagem

da mudanga que effectuaram
,
quando por experiencia sabem

que algodao chegando ao mercado tern logo sahida, ainda

que por baixo prego , em quanto os assucares se conservam

nos armazens a espera de navios, ou se repartem lentamente

pelas lojas de consumo , sujeilos a deterioragoes e desfalques

nao pequenos , com empate dos recursos dos fazendeiros.

A causa do desanimo dos cuUivadores do algodao nao

dependeu , como elles suppoem , da maior producgao e su-

perior qualidade dos algodoes dos Estados-Unidos. Nao ha

em parte alguma algodoes empatados, e vendem-se os mais

inferiores que apparecam. Baixaram de prego, mas os nossos

baixaram mais do que deviam pela fraude dos revendedores,

que ensacavam paos, pedras e carogos de mistura com o

algodao. Descobriu-se a ma fe do miseravel commercio dos

nossos vendilhoes, e o genero baixou de prego, nao tanto

pela concurrencia estranha, como principalmente porque o

(*) siiio do padre Nina e um pouco arredado da margem do rio.
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exportador estava e esta sempre com receio de se achar illu-

dido, seiido o minimo destas falsiflcagoes a mistura usual

do algodao de macliina com o de moeiida.

Se goveriio impozer fortes penas ao productor caviloso

,

e principalmente aos revendedores de ina fe, porque sao

esses em geral os que abusam ; si se flzer constar isto na

Europa, se as penas decretadas forem rigorosamente cum-

pridas, nao teremos de perder este genero de exportagao,

como ja perdemos o anil, e perderemos todos os mais em
que se f6r introduzindo a falsiflcacao sem que se Ihe ponha

cobro.

Medidas ha que foram executadas no regimen colonial,

e hoje reputadas vexatorias ou cahidas em desuso com grave

prejuizo do paiz : entre estas merecem nola especial as que

tinliam por fim fiscalisar a qualidade dos productos expor-

tados, e principalmente do algodao. Estas medidas restabele-

cldas e fortalecidas com uma justa distribuigao de recom-

pensas, e quando for precise de castigos, servirao para

inspirar confianca nos exportadores , e para garantir fora

do paiz a venda e reputag-ao dos nossos productos.

Antes de concluir este artigo , deverei fazer algumas obser-

vagoes , que nao serao por ventura inteiramente destituidas

de interesse.

Os nossos fazendeiros plantam os seus algodoaes em um
anno, e no seguinte ainda aproveitam a capoeira, depois

da colheita da roga nova ; mas ja no terceiro anno deixam

crescer o matlo e perder-se o algodoal
,
quando nos quintaes,

quasi sem trabalho algum , chegam a grande altura e pro-

duzem abuiidantemenlc durante alguns annos. Deixam perder

a casca, que da Ultras aproveitaveis como materia textil,e

lenho que poderia servir do combustivcl : isto porem sera

de poucamonia, porque iiem nosfalta lenha, nem materias

lextis.

que e muito mais digno de reparo e que o caroco do
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algodao , exceptuado o que se reserva para nova plan-

tagao, nao e para o lavrador de iitilidade alguma ; mas pelo

contrario um onus , visto que o tern de mandar por fora em
algum monturo , onde nao embarace o transito e apodrega

inutilmente.

Destes restos, porem, sem prestimo na nossa lavoura se

aproveitam os Egypcios e Americanos do Norte, fabricando

excellente azeite
,
que ate Ihes serve de alimento.

Na Exposicao franceza um agricultor do Cairo expoz tres

differentes qualidades deste azeile— os chamados de 1^ e de

2^ qualidade , e o impuro ou bruto , do qual se extrahe o

de 1' qualidade com 15 % de quebra, e o da 2^ com 10 %•
Aquelle e opiimo para alimento, — este para luz, que e in-

tensa, sem fumo nem mao cheiro, e muito aproveitavel no

fabrico do sabao. prego de cem liilus, postos em Alexandria,

e de 120 francos o de 1=' qualidade, e de 105 o da 2.^

Do residuo que deixam estes caro(jos, depois de quebrados

e extrahido o oleo, faz-se uma especie de tijolo ou pasta

paranutricao de animaes, ou, convenientemente preparados,

se aproveitam para estrume.

Os resultados economicos deste fabrico serao estupendos.

No Norte extrahe-se uma arroba de algodao em pluma de

tres de carogo, e no Sul de quatro. Supponhamos o menos

2/3 de caroQO ; supponhamos ainda que o Brazil , como diz

Tresca, exportou em 1854 vinte e cinco milhoes de kilos.

Sendo cada mil kilos igual a 2,180 libras nossas, 25 milhoes

de kilos correspondem a 52 milhoes de libras
,
que suppoe

nada menos de 104 milhoes de libras de caroco. Suppondo

mais que na extracQao do azeite esta este para o peso do

caroQO na razao de 1:4 (e talvez a proporcao nao seja tao

forte), temos que 104 milhoes de libras de carog^o, que se

perderam
, produziriam , alem de 78 mi hoes de hbras de

estrume, 26 milhoes de libras de azeite; o qual, quando

nao servisse senao para luz, e vendido como se vende o azeite
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ordinario no Rio , da o valor annual de 26 milhoes de cru-

zados!! Estes algarismos nao precisam de commentario.

Passamos a outro assumpto.

Taliaco*

iiso do fumo tein-se tornado extraordlnariamente popular

na Europa e em todas as mais partes do mundo, e pro-

mette adquirir ainda maior extensao, ao passo que as classes

menos abastadas se forem achando em circumstancias de

condescender com a moda , ou quando de todo se nao pu-

derem eximir deste habito, verdadeira e imperiosa necessi-

dade para aquelles que o contrahem. E' uma grande fonte de

prosperidade para os governos da Europa, em cujas receitas

figura tabaco no valor de muitos milhoes; e nao sera menos

gmportante para o Brazil , como genera de exportacao. Como
paiz donde, segundo todas asprobabilidades, foi exportada

em primeiro logar esta planta, produzindo-a sem muito custo

e de excellente qualidade, e podendo d'ahi tirar-se consi-

deraveis lucros , merece ser promovida entre nus a sua cul-

tura, preparagao e manipulacao.

uso do fumo perde-se na noite dos tempos e da barbaria

americana. Quando os Hespanhoes cbegaram a Cuba , no-

taram individuos de ambos os sexos que tinham na bocca

hervas seccas e inflammadas, cujo perfume aspiravam. Isto

poderia pela novidade ter causado alguma estranbeza aos

Hespanhoes , mas nao consta que elles exportassem amostras

dcstas hervas, cuja introducgao tao rapida como pouco crivel

teria de arrostar com a ma vontade dos governos, que hoje

lucram com ella , favorecida pelos particulares
, qu ^ no seu

consumo despendem nao despreziveis sommas.

Como quer que scja, parece que ja do alguma forma se

tinha fumo inlroduzido em Portugal
, quando em 1560 o

Francez Nicot, embaixador de Luiz XIII junto ao rei D. Se-
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bastiao, teve della conhecimento. A lierva do Grao-Prior,

como foi chamada , veio diplomaticamonte a Franga, e foi

apresentada a rainha Catharina de Medicis— tao grande so-

berana que a iiao baiiiu logo da sua real presenca , como

faria qualqiier oiitra do seu sexo, mas antes a recebeu no sen

real agrado e proteceao, como cousa que devia reader algum

dia uns cera milhoes annuaes ao governo dos seus successo-

res. Desde esse dia chamou-se o tabaco — herva da rainha.

Outra rainha nao menos grande mulher do que esta , apezar

deser, segundo rezam as chronicas, excessivamente apai-

xonada de cssencias e pivetes ,
permittiu que o seu aven-

tureiro Raleigh disfar^asse na sua presenca o cheiro do alcatrao

de bordo, aspirando e soltando baforadas daquella entao

crida panacea.

Os principes da Igreja nestes primeiros tempos nao jul-

garam que ficasse impuro o breviario por se impregnar dop

odor do fumo. cardeal Santa Croce e Xicolao Tornabone,

legado do Papa em Franca, a mandaram para Italia; ea

herva do Grao-Prior, a herva da Rainha , a Nicoliana, no-

bilisando-se cada vez mais , ajunlou mais dous appellidos ao

seu nome, chamando-se — herva de Santa Cruz e de Torna-

bone ; e nao contente com isio , foi sendo dignificada com

OS titulos mais pouiposos de — Panacea antarctica — herva

para tudo, e por flm caiionisada— herva sanla.

Este favor cedo se converleu em terriveis perseguicoes, que

assim passam as glorias deste mundo. Jacques I de Inglaterra

foi primciro a anathematisal-a. julgando-a fatal e merece-

dora de ser extirpada da face da terra. As vozes do throno

chegarain a Santa Sede; e Urbano VllI, em 1624, declarou

anathema e excommungados os que fizesseui uso do tabaco

denti'o da igreja ; — tentacao do deinonio
,
que fazia fugir os

sentidos da austeridade religiosa e recolhimento devoto para

as vaidades do seculo e damnacao da carnc. Taes eram os en-

cantos portentosos desta fdha mais nova do demonio.
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A imperalriz Elizabeth , menos severa , mas pouco menos
indigna do que o rei sen irmao , e o Papa seu padre em
Christo, baniii o tabaco das igrejas, e autorisoii osbedeisa

confiscarem em proveito proprio as caixas que sahissem in-

discrelamente das algibeiras profanas dentro do sagrado re-

ciiito. Assim estes abeiiQoados filhos da Igreja tinham por lei

direito e a facilidade de se liesunlarem de esturro pelo

amor de Deos ; e ao passo que devotament.e sorviam a sua pi-

tada, incitavam as pituitas irreverentes dosproximos, e po-

diam correr e perscrutar com olhos malsins quem se deixava

veneer da tentai^ao para cahir sobre elle com todas as varas

e bacalhaos do officio.

Na Transilvania declarou-se a pena de confisco de bens

contra os que plantassem o tabaco , e uma multa nao pe-

quena aos que fossem apanhados em flagrante , mostrando

nos dedos ou nas ventas o indicio do crime perpelrado.

Fora da Europanao era menos activa a perseguicao. Consta

que AmurathlV, rei da Persia, e o grao-dnque da Moscovia

prohibiram nos sens dominios o uso do fumo e do rape, sob

pena de perdimento do nariz sem appellacao nem aggravo
;

pena terrivel, principalmente n'am paiz e em tempo em que

a sciencia nao tinha ainda aprendido a repor no seu logar

este ponto culminanle da belleza humana.

Comtudo , a pobre pianta perseguida conseguiu achar de-

fensores: a imprensa, essa grande desfazedora de aggravos

e injustiQas , tomou corajosamente a sua defesa no latim

classico de Raphael Tliorisio , e na Macarronea de Ferrao.

Depois da poesia veio a sciencia medica; depois della a

economia politica, e gracas ao inagico poder dos algarismos

,

rehabilitou-se definitivamente o tabaco , como' todo bom
traficante que chegou a rcpresentar na vida o valor de alguns

milhoes, que podem prestar, mas nao se emprcstam , ao

Estado.

A Franga porem parece ler procedido de diversa ma-
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neira : ao principio estabeleccu iim leve direito de consumo

;

depois, crescendo o nuinero dos fumistas e tabaquistas

,

Luiz XIV arrendou o conlracto do tabaeo por seis annos a

prego de selecentos mil francos. Este nionopolio foi cedido a

Companbia das Indias em 11^20 por milliao e meio annuaes

,

que em 25 annos subiu a 25 1/2 milboes. Emfim , crescendo

cada vez mais o consumo, fez-se o governo monopolista,

com que lucra uma centena de milboes annualmente.

consumo que faz a Inglaterra deste genero foi nestes

ultimos annos o seguinte :
•'b'

Em 1821 — 15.598,152 Hbras.

)> 1831 — 19.533,841

» 1841 — 22.309,360

» 1851 — 28.062,841

A renda deste mesmo paiz, proveniente dos direitos do

tabaeo, foi:

Em 1852 — 4.560,742 librasst.

» 1853 — 4.751,760 »

A continuar a mesma progressao, vira o fumo a ser a

principal renda de alguns Estados da Europa, como e a

principal industria de algumas de suas cidades.

De Hamburgo ,
por exemplo , lemos ba alguns mezes no

jornal francez Lc Siecle :

.( fabrico dos charutos e sem contradicgao a mais im-

portante das industrias de Hamburgo. Ella occupa mais de

dez mil individuos, pela maior parte mulberes e meninos , e

confecciona por anno 15 milboes de charutos
, que repre-

scntam o valor de 8 a 9 milboes de francos. Uma imprensa

com numeroso pcssoal se emprega exclusivamente na im-

pressao de rotulos nccessarios para atar os massos e col.)rir

as caixas de charutos. Alem disso, Hamburgo importa da
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Havana e Manillia 18 milhoes de charutos por anno, de sorte

que entram aniuialmeute neste commercio 168 milhoes de

charutos, dos quaes 153 sao exportados , e os 15 milhoes

restantes se consomem em Hamburgo , o que corresponde

a 40,000 cliarutos por dia : algarismo bastante elevado

,

quando se attende a que a populagao inasculina do temtorio

de Hamburgo conta apenas 45,000 individuos.

Os Estados-Unidos nao expozeram tabacos em rama, nem
manufacturados ; consta porem que de 1821 a 1847 elles

venderam a Europa mais de 450 milhoes deste genero.

A AUemanha expoz excellentes amostras de fumo e cha-

rutos bem trabalhados : os do Paraguay sao pessimos ; os das

colonias portuguezas sofTriveis, mas parece que eram feitos

de encommenda para a Exposicao, porque desses nao os

vendem os sens estanques. Os de Hespanha e suas colonias,

excellentes.

Em Argel esta cultura progride rapidamente. Em 1845 o

governo franeez comprou d'alll 85,000 kilus de tabaco , e em
1847 mais de 400,000 kilos.

Os principaes logares productores do tabaco sao

:

Na America — Brazil, Virginia, Maryland, Luisiania,

Havana, Macuba e Tabaco,

Na Asia — a China.

Na Oceania — toda ella.

Em Ah'ica — Argel e Egypto.

Na Europa — Hespanha, Franca, Italia, AUemanha,

HoUanda, Belgica, o Levante, a Silesia

e Ukrania.

Nao obstante o grandc numero de paizes na Europa em
que se culliva o tabaco , a sua importaglio devera ir sempre

em crcsciinenlo
,
porque 6 do esperar que as classes menos

abastadas hoje se achem algum dia em circumstancias de

podcrem condescender com as necessidades licticias da ci-

vilisacao , mas lao iinperiosas como qualquer outra.
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Deve-se notar porem que o consumo do tabaco em p6

tein nestes ultimos tempos diminuido consideravelmente

,

em quanto que o uso do charuto se tern espalhado de modo

assombroso. Infelizmente os tabacos do Brazil eram e saO

empregados na Europa para preparaQlio dos seus rapes ; e

comtudo , iiem so e reconbecida a superioridade dos tabacos

da America Meridional , c as propriedades que os tornam in-

questionavelmente proprios para serem fumados ; mas ainda,

sendo na Europa os mais estimados para esse fim os tabacos

do Palatinato, c entre elles o chamado — Brazil— defolbas

muito leves, em forma de coracao, cpie exhala urn agradavel

odor de violetas.

motivo porem porque os furnos em rama do Brazil

nao sao lao estimados como os de oiUras partes, nao e po-

sitivamenle pela sua inferioridade relativa : qucr me parecer

que isso depende de que nao preparamos convenientemente

senao o fumo para cachimbo , e deste os ba no Brazil como

em parte nenhuma : os do Para e Piauhy sao de superior

qualidade.

Os nossos charutos da Bahia sao de ordinario feitos sem

demasiado escrupulo, como em oflicinasque naobastam para

consumo do paiz. Por esse motivo algumas de nossas pro-

vincias importam , em pequena quantidade , mas importam

ordinarissimos cbarutos dos Estados-Unidos. Para occorrer

as exigencias do nosso consumo interno , as fabricas da Ca-

choeira, e de outros logares da Babia, seccam os charutos a

estufa, que OS torna detestavelmente desenxabidos. Esta-

belecida a concurrencia em mais larga escala. bavera mais

cuidado com tal industria, e so de entao convira exportar-se

esseproducto, porque opoderemos sem muita desvanlagem,

mesmo quando concorrermos com os paizes que hoje sao os

mais afamados fabricantes de charutos.

I
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Comosesabe, o cha c a principal riqueza da China : os

Inglezes o introduziram com algiim successo na India; e

assim tambem os Hollandezes, que apresentaram bellissimas

amostras dos chas de Java, de muitas especies, e muitas

qualidades de cada especie: scndo as principaes:

— Baei , Bohea ou Woo-e, assim ciiamado de uns ou-

teiros na provincia de Fokien , onde e ciiltivado

;

— Pongo , ou propriamente Komgfo (traballio ou perse-

veran^a)

;

— Kempoei , Campay ou Kienpoey , cha escolhido , secco

ao fogo , formado das folhas mais delicadas da lerceira co-

Iheita

;

— Sonchon ou Seaou-choung, tambem da terceira co-

Iheita ,
quando as folhas chegaram ao sou estado de ma-

turidade
;

— Pecco , Pekoe ou Pakho , o mais fino dos chas pretos

,

sao OS arrebentos da planta, antes do apparecimeuto das

folhas

;

— Thunkay , Tonkay ou Tunke, da ultima colheita do

estio

;

— Skin , Hyson-skin, ou rebute

;

— Hysant, Hyson ou He-chun (feliz flAr da primavera)

,

primeira colheita do cha verde

:

— llxim , Hyson Junior (Yu-tseen), colhido antes das

chuvas, e formado de pequenas folhas muito delicadas,

sao de c6r verde-amarellada e de perfume muito agradavel

;

— Imperial, como o cha perola, mas somente mais grosso,

porquc as folhas sao mais largas

:

— Por Urn , Chu-chd , ou chd perola.

Ve-se que neste ramo foi brilhante a exposi(;ao de Java

,

e que os Hollandezes lizeram bcm em cultivar aUi essa planta.
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Nem todos porem tiveram a mesma fortuna: os ensaios

feitos pela Franga para introducgao da ciiltura do clia na

ilha de Franga quasi nao tiveram resiiUado algum ; nem

se suppoe que o consigam em Argel , onde comegam nova-

mente as suas tentativas.

jury da Exposicao de Londres manifestou o sentimento^

lionroso para o nosso producto ,^ de que Ihes nao tivessem

sido enviadas as amostras dos chas da Madeira , e principal-

mente do Rio de Janeiro, e outras partes onde e cultivado

com mais ou menos successo. Na Exposigao de Paris apre-

sentaram-se algumas amostras nossas, mas chegaram ao co-

nhecimento de poucos ; e alem disso , encerradas em pe-

quenas caixas de papelao, mais pareciam o resultado da

curiosidade de algum particular do que um genero offerecido

ao commercio.

« No Brazil, diz Tresca, conseguiram-se alguns resul-

tados quanlo a cullura, mas nao sob o ponto de vista

commercial : isto 6, a planta bem tratada alii lem prosperado,

mas producto vinha a sahir excessivamente caro , e ficava

muito longe dos chas da China quanto ao aroma. »

Tresca foi mal informado : os pregos do cha em Paris sao

de 8, 10 e mais francos a libra , e nao ha ncnhum que

nao seja mais ou menos falsificado. nosso Paquequer , de

1$600 a libra, e certamente preferivel ao que acjui se

compra em rctalho a 8 francos, 2$880 da nossa moeda.

A opiniao de Tresca , e dos que pensam de igual modo

,

nao obstou a que o governo francez mandasse de proposito

ao Brazil estudar a nossa plantagao , cuUura e preparagao

do cha.

Na publicacao que tem por titulo : Compte rendu de I'Aca-

demie des sciences de Paris (n. 14 do t. 41), le-se um
arligo : « Note sur les nouvelles varietes de theieres observces

dans les plantations du Bresil, » publicado pelo director das

culluras do cha em Argel , Mr. de • .

.
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Este homem fizera uma viagem ao Brazil , em missao que
tinha por objecto o estiido da cultura e preparagao do nosso
cha; e a este proposito faz elle algumas observaQoes, que
passamos a extractar.

Os plantadores brazileiros tinham assignalado a existencia

de novas variedades de chazeiros
, produzidas espontanea-

mente em S. Paulo e nas outras provincias do Imperio , onde
esta cultura tem tornado grande desenvolvimento. padre
Leandro do Sacramento

, que organisou esta cultura no Jardim
Botanico, para provar as suas assergoes acerca das mudangas
que a planta deveria necessariamente soffrer nos differentes

climas do Brazil, publicou uma memoria, em 1825, na qual
cita uma carta do marechal Arouche, de S. Paulo, que
dizia haver alii tres qualidades de chas : o de folhas grandes,
lanceoladas

;
o de folhas mais pequenas e arredondadas

;

e de folha tao pequena que se assemelhava as do myrto.'

padre Leandro suppunha que estas variagoes se deveriam
multiplicar na razao das variagoes climatericas. autor
do artigo accrescenta que ha no Bio quatro qualidades de
chas, e em S. Paulo cinco. Trouxe para Franga algumas
amostras da plantagao de S. Bernardo (Cubatao).

« Se conseguirmos, diz o autor, accUmatar na Europa estas

differentes ragas , e evidente que teremos as mesmas facili-

dades que os Chinezes para obter productos variados, seme-
Ihantes aquelles que devemos ao commercio. Isto e o que os
cultivadores brazileiros parecem ainda nao ter comprehen-
dido

:
em logar de separar as diversas variedades de arvores

e de as collocar em terrenos differentes em elevagao, expo-
sicao

,
etc.

, deixam-nas crescer promiscuamente nas mesmas
plantacoes

, sem se darem ao trabalho nem ainda de sepa-
rarem as folhas no acto da colheita, privando-se assim das
vantagensde uma cultura variada, queo acaso parece ter-

Ihes procurado. »

Si
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Cafe.

Ainda que desde tempos mnito remotos fosse o cafe usado

pelos Arabes , nao data de miiitos seciilos a sua introducQao

na Europa ; ao menos a historia recorda a sua introducQao

diplomatica na corte de Luiz XIV, offerecido ao graiide rei

por um embaixador turco.

Foram os Hollandezes os que o transplantaram de Moka

para Batavia, e depois para Hollanda. Da Hollanda foram

transplantados alguns cafezeiros para o Jardim das Plantas

de Paris, donde em 1720 se mandaram tres pes para Mar-

tinica. De um destes, que foi o unico que cliegou ao seu

destino, deram-se mudas para as Antilhas, e querem alguns

que tambem para o Brazil.

Os priucipaes productores de cafe sao: Berbice, S. Do-

mingos, Costa Bica, Brazil, Manilha e Java. do Rio e de

primeira qualidade, e o mesmo que se vende nos mercados

da Europa com o nome de Moka. Os de Java, quanto se

pode avaliar pelas amostras que appareceram nesta Expo-

siQao , sao de excellente qualidade.

Calcula-se que nos ultimos dez annos ainglaterra consumiu

15 milhoes de kilos (800 mil quintaes) de cafe ; e a FranQa

16 milhoes ou cerca de 850 mil quintaes por anno. Atten-

dendo-se a populagao de ambos estes paizes , vem na In-

glaterra a caber uma libra por cabega , e na Franca 4/5 de

libra. Nesta exportacao a India representa 1/4 do consumo
;

as colonias francezas 7 a 8 % ; e o resto
,
que sao 66 °/o

,

e supprido pelo Brazil e Java.

Nao obstante ter-se generalisado tanto o uso do cafe , de-

seja-se que ellesetorne de mais em mais geral, tanto para

interesse das colonias que se applicani a esta cultura , dos

assucares que a Europa esta produzindo, como principal-

mente por amor da hygiene ;
porque o uso do cafe , como
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em algumas partes e em muitos individuos se tem observado,

substitue o das bebidas alcoolicas, cuja produc?ao diminue
na Europa com a molestia das vinhas , e cujo consumo se

restringe em consequencia dos direitos com que se acham
sobrecarregadas aquellas bebidas.

Seria para desejar que o Brazil tivesse concorrido a Ex-
posigao com as variadas amostras de seus cafes

, para mostrar
a fraude do commercio francez

, pois que as melliores qua-
lidades de cafes que aqui se vendem sao productos nossos

;

em quanto o chamado cafe do Rio e o rebute desse e de
outros cafes que se vendem , segundo os iiomes que Ihes dao,

por pregos mais ou meiios elevados.

Sabstanclas allnienticias.

Trataremos neste capitulo da conservagao e preparagao das
substancias alimentares. Ainda que se de mais ou menos la-

titude a significagao destas palavras— preparagao e conser-

vagao
,
— para nos que nao escrevemos nenhum tratado , e

so queremos expor brevemente o que neste ramo nos parece

digno de nota , basta precisar de algum modo o valor dessas

palavras.

Defmimos exempliflcando

:

Preparam-se cha, oassucar, as farinhas, etc.: conser-

vam-se as frutas, carnes , legumes verdes , etc. Neste sentido,

As comidas submettidas a processes especiaes de conservag-ao

chamamos conservas: taes sao as de carnes, de frutas, de
legumes, de leite, e muitas outras.

Se e extremamente difficil o estudo dos objectos apresen-

tados nesta Exposigao , accumulados e sobrepostos em urn

pequeno espago , apenas distribuidos pela ordem dos paizes,

que produz nao pequena confusao; muito mais difficil,

se nao impossivel, e a apreciagao dos generos alimenticios,
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que se mostram encerrados em papel, latas, vidros, barricas

ou tinas. Para bem julgar da sua qualidade, seria preciso

confrontal-os, proval-os, e muitas vezes sujeital-os a exames

scientificos , dos cfuaes se deprehendesse a qualidade e quan-

tldade do alimento que cada conserva contem. Isto nao foi

possivel a ninguem , a nao ser aos membros do jury in-

ternacional, que nao sei si se deram a semelhante tra-

balho.

Conlentar-me-hei pois coin fazer uina rapida resenha

destes productos, indicando summariamente os processes

mais usuaes, que modernamente come^am a ser empregados

nesta industria. Aos que os quizerem praticar , nao Ihes fal-

tarao autores a quern consultem com proveito.

que deve merecer a atten^ao do philantropo e estadista

e a cultura dos generos que constituem a base do sustento

de qualquer povo. Os principaes destes generos sao as fa-

rinhas : nos temos o arroz , o milho , o feijao , a mandioca

,

os inhames , e em summa uma grande variedade de plantas

feculentas , leguminosas e tuberculosas. Nao tratarei especial-

mente de nenhuma destas, ainda que nenhum paiz houve,

dos que concorreram a Exposigao
,
que nao apresentasse

estes ou identicos productos , revelando por essa forma o

cuidado que Ihe merecia este ramo da agricultura.

Todos esses sao cultivados entre nos, ainda que o po-

dessem e devessem ser em escala muito mais vasta.

De tres especies nos occuparemos aqui : a arvore do pao,

sagii, e a banana.

A arvore do pao ja e cultivada entre nos
,
porem mais por

curiosidade do que por se ter reconhecido a sua utilidade.

Os Hollandezes favorecem quanto podem a sua cullura

em Java, e com razao
,
porque a fertilidade da arvore com-

pensa o deleixo da agricultura, fornecendo com pouco tra-

balho grande copia de alimento saudavel. Por este motivo

OS colonos inglezes dos tropicos supplicaram do seu governo
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beneficio desta plantagao ; e o governo , accedendo ao seu

pedido , mandou para esse fim duas expedigoes a Oceania,

que d'alli transportaram mil e tantas mudas dessa arvore , de
cada vez.

Esta arvore, da inesma familia das nossas jaqueiras, pro-

duz oito mezes consecutivos no anno , e se reproduz como
as bananeiras. fructo e comido assado , em quanto verde

,

como se poderia fazer com a jaca, ou depois demaduro;
mas como a jaca tambem , nao sera talvez tao substancial

neste estado, no qual o amylo se transforma em assucar.

sagu e o producto de uma arvore preciosa
, que de-

veriamos procurar introduzir no Brazil , e cuja cultura ahi

prosperaria sem duvida
, porque as melhores especies das

que produzem farinha semelhante — o Sagus farinifera e o

Sagm Eimefii—i^eYtencem a grande familia das palmeiras,

de que o Brazil abunda com tanta variedade.

A arvore do sagii amadurece em sete annos, e produz sete-

centas libras de farinha : ve-se pois que o lavrador ou pro-

prietario que plantasse dez destas arvores , colheria no fim

de sete annos sete mil libras de farinha de sagii , o que cor-

responde a producgao diaria de 2 3/4 libras.

E' principalmente quando nos vao faltando os bragos da
lavoura que nos devemos aproveitar da fertilidade do nosso

solo, mais que puder ser, em modo que se escacearem

OS generos da grande lavoura e da exportagao mais rendosa

,

como parece que infelizmente tera de acontecer, nao sofframos

ao menos necessidades mais graves e de mais funestos resul-

tados.

Rir-se-hao talvez alguns de que aconselhemos a plantagao de
bananeiras

: todavia, se importassemos esta fruta da Europa,

como importamos da Franga tantos frascos de morangos, peras

e ameixas
, que nao valem o que custam , dar-lhe-hlam por

Ventura mais aprego , ainda que narealidade nos fosse infinita-

mente menos proveitosa. Nisto, como em multas outras cousas,
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tera sido precise que o estrangeiro nos venha mostrar qual e

a importancia dos nossos productos.

Nao tratanios da facilidade desta cultura, mas somente

do proveito que ella pode offerecer.

Humboldt, segundo o calculo que Tresca reproduz , diz que

uma banaueira pode dar um cacho de ate 180 fructos, pesan-

do 30 kilos ou duas arrobas (e este ainda nao e o maximo no

Brazil); mas elle suppoe o termo medio de 17 kilos para

cada cacho , e acha que uma plantacao de bananeiras, em
uma superficie de cem metros quadrados ,

produziria cerca

de 1,600 a 1,700 kilos de materia alimenticia; em quanto no

mesmo espago se nao poderia colher mais de 15 kilos de fro-

mento ou 45 de batatas : o producto da bananeira
,
quanto

ao peso , seria 120 vezes maior que o do trigo ou 40 vezes

mais que o das batatas ; de forma que , nao obstante a ma-

teria alimenticia da banana nao poder ser em igualdade de

peso comparada com a do trigo, ou mesmo com a das ba-

tatas, Humboldt ainda assim ere que n'uma superficie dada

a producgao das bananas alimentaria vinte e cinco indi-

viduos mais que a do trigo.

Nao offerece tanta duragao, e certo
;
porem a especie mais

productiva, a da banana da terra , conserva-se com summa

economia , mediante o processo facil da deseccagao ao ar

;

e assim preparada resiste alguns mezes a acgao do tempo

,

e ainda a mudanga rapida de temperatura nas viagens de

longo curso.

A proposito de frutas , e antes de passarmos adiante

,

notaremos as conservas de ananaz , expostas pela Guadelupe,

Jamaica e Martinica, feitas ha muito tempo , e nao parecendo

terem soffrido alteragao alguma. processo e tao efflcaz

,

como simples: deitam em um boiao um ananaz inteiro com

casca e so com a rama cortada para occupar menos espago

;

enchem o vaso com o succo de dous oatros, tapam-no e

lacram-no , e esta feita a conserva.
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Outros meios de se conservarem frutas vao sendo intro-

duzidos hoje , de que mais abaixo daremos noticia.

Verduras.

Ainda que a conservagao das hortalig-as nao seja tao util

para nos como para a Europa , onde sem este recurso as

povoa^oes se achariam privadas deste regimen hygieuico

durante os mezes em que a terra se recusa a produzil-as

;

comtudo podem ser vantajosas para uso do exercito , nas

viagens do sertao, ou para que, imitando nos os prccessos

hoje empregados para isso
, possamos supprir mais larga-

mente com os nossos generos os logares vexados pela fome

,

quando infelizmente essas desgragas se repitam.

A principal vantagem que terao para nos estas conservas

de verduras nao e, como na Europa, a possibilidade de serem

conservadas durante alguns mezes do anno. Com a falta que

temos de vias commodas de communicagao , essa vantagem

consiste na reducgao de volume, e portanto tambem na

facilidade de transporte em costas de animaes , o que per-

milte uso de taes substancias em viagens por terras mal

povoadas.

Os mais antigos , e ainda hoje os mais usados destes pro-

cessos , sao os de Masson , cedidos a casa ChoUet e C.% que

hoje com elles negocia. Este processo consiste na desec-

cagao da hortalica por meio de uma corrente de ar quente

e da compressao em uma prensa hydraulica. As hortalicas

ficam reduzidas a placas tao compactas que o espago de uma
vara cubica pode conter 27 a 28 mil ragOes de 25 grammas

cada uma
, que representam o decuplo em legumes frescos.

Outro processo, inteiramente differente deste , e o do ce-

lebre embalsamador Gannal
, que o cedeu a casa Moret

Falio e C.°- , cujos productos sao ja de ha alguns annos co-

nhecidos no Rio de Janeiro. que julgam acerca destes dous
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methodos autoridades competentes e : no processo Gannal

bello aspecto das hortaligas, e a menorperda do aroma;

e no de Masson, a reducgao dos sens productos a menor

volume , e portanto a maior facilidade do transporte.

De outros processos mais recentes trataremos mais adiante.

Con8erva9ao de carnes.

Os paizes em que hoje se exerce esta industria sao a Ame-
rica (Buenos-Ayres e Estados-Unidos), e Europa (Inglaterra

,

Franga, e principalmente as Cidades Anseaticas).

As Cidades Anseaticas , e sobretudo a de Lubeck
, gozam

de merecida reputagao neste ramo , como cidades maritimas

que tem de cuidar do abastecimento de grande numero de

navios mercantes. A marinha da Gra-Bretanha reclama

iguaes e maiores cuidados do governo daquellas ilhas , prin-

cipalmente na crise por que esta passando com a guerra do

Oriente , e sustento de um consideravel exercito. Na actuali-

dade se esfor^am os sens estadistas para que as Ilhas Bri-

tannicas , applicando-se a criagao dos animaes domesticos

,

concorram com as especiesmais uteis para oconsumo, em-

quanto nas colonias favorecem a criaijao dos mais impor-

tantes para a industria. Todavia, assim como York, Canada

expoe magnificos presuntos, e a Australia enormes barricas

de carnes salgadas.

methodo quasi geralmente praticado na Europa ate

algum tempo para a conservagao das carnes era o da sal-

moura ; mas esse tinha o grave inconveniente de que , es-

coando-se o liquido preservador, as carnes se damnificavam

promptamente ; e como se giiardavam e transportavam em
grandes barricas, as perdas eram consideraveis, e ate mesmo

irreparaveis
, quando se dava o caso nos generos do consumo

de um navio. Procurou-sc obviar a este inconveniente
,
guar-

dando-se as carnes em vidros , comparativamente pequenos,
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reduzindo-se de alguma forma o seu volume com a extracgao

dos ossos. Ja era isso urn progresso ; mas por ventura menos

preferivel aos meios desde tempos remotos empregados no

Brazil para a conservagao das carnes do gado vaccum. A
possoca tambem— came assada ou moqueada pisada com
farinha — era usada pelos indigenas, que a transmittiram aos

nossos sertanejos.

No entanto aquelle melhoramento, que deixamos consigna-

do neste ramo da industria europea, merece occupar por

alguns momentos a nossa attengao
,
por ser o primeiro que

offereceu um processo geral para a conservagao das sub-

stancias alimenticias.

Este processo foi devido a um coziiiheiro ou pouco menos

do que isso, do qual para louvor se escreveu que tinha

descoberto o meio de engarrafar as estagocs. Todavia
,
por

isso nao obteve elle em recompensa mais do que doze mil

francos, com a condigao de fazer publico o seu segredo.

Appert acceitou a condigao que Ihe era imposta
, publicando

a obra ; Livre de tons les menages ou art de conserver pen-

dant plusieurs annees toutes les substances animales on ve-

getales.

seu processo e extremamente simples : poe-se em um
frasco que se pretende conservar, lacra-se bem, e coUoca-

se em uma vasilha de agua quente, na qual se conserva

por certo espago: depois desta operagao , a materia conteuda

no vidro se acha resguardada de qualquer alteragao por muitos

annos.

Feita adescoberta, a sciencia verificou-a, edemonstrou

depois, gragas as experiencias de Gay-Lussac , como por

este processo se obtinha a conservagao das substancias ali-

mentares — animaes ou vegetaes.

Os Vidros foram substituidos por latas , como ainda sc

usam ; e p6de-se facilmente reconhecer nellas
, pela appa-

rencia exterior , se as conservas estao em bom estado, se a
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tampa da lata e concava ; se e convexa pelo contrario , e

isso indicio de que se manifesta um comeoo de fermentaQao.

Em Inglaterra modificou-se ligeiramente o processo de

Appert pelo inethodo ciiamado de Fartier, que consiste em
fazer um pequeno orificio nas latas de conservas; submet

tem-se estas a fervura , o ar e expellido pelo orificio , e

quando se julga nao center a lata mais nenhum ar , deixa-se

cahir no oriticio uma gotta de chumbo derretido.

E' de notar porem que estes processes nao sao inl'alliveis.

Ha causas inexplicaveis , alem das que sao conhecidas
, que

influem para a alteragao da conserva. As latas fendem-se

,

sem que se adivinhe o motivo; mesmo sem isso estragam-

se as conservas , e observa-se nos tempos de cholera que as

alteragoes sao mais frequentes do que nos tempos ordi-

narios.

Outras descobertas se tern feito ultimamente, com as quaes

parece ter-se conseguido neste particular o mais que era para

desejar.

Americano Gail Borden foi o primeiro que ousou com

felicidade dar um passo fora da rotina, merecendo a attengao

do mundo naExposigao de Londres de 1851. Os biscoutos

de carne, ou tambem chamados pelo nome do seu inventor—
de Gail Borden , — compoem-se de farinha de trigo e carne

de vacca. E' um bolo inodoro, que com facilidade se quebra

,

transporta-se , e p6de-se guardar sem deterioragao por muito

tempo. jury inglez confirmou a assercao do inventor , isto

e, quedez libras deste biscouto, desfeito em uma quantidade

sufficiente de agua , bastavam , tanto pela quantidade como

pelas propriedades nutritivas
,
para renovar durante um mez

as forQas de um trabalhador.

A imitacao dos biscoutos de Gail Borden, foram appare-

cendooutros, para cada um dos quaes, segundo o velho

costume dos pseudo-descobridores de todos os tempos , se

reclama a primazia , com pomposo elogio de suas inesti-
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maveis propriedades. Neste caso esta o pao e biscoutos de

gluten , e os chamados — de Callamand.

Felizmente resta-nos a consignar progresses mais sensiveis,

ainda que os processes que os determinam nao sejam suffi-

cientemente conhecidos.

A Companliia alimentar de Buenos-Ayres, instituida com o

fim de se aproveitarem as carnes do gado vaccum na America

Meridional, expoz carnes, pastas e biscoutos, obtidos me-

diante processes secretes
,
privativamente sens. Estas carnes

tinham apparecido no mercado de Paris, mezes antes da Ex-

posiQae ; e lem de netavel conservar a cor vermelha e o saber

da carne fresca , vertende sangue quando se certa. Dizem

que nesse estade se censerva per tempo indefinido , trans-

perta-se sem ser necessarie tomar-se a precaugae de a fechar

em vases hermetices.

As pastas compoem-se da mesma carne no estade de fres-

cura , iste e , sem ter seffrido a acgao da agua nem do fogo

,

misturada com uma porcae de legumes seccos , de mode

que em meia hera se pode fazer um calde substancial e ex-

cellente.

A mesma seciedade cenfecciena biscoutos, que asseverai

serem superiores aes de Gail Borden : constam elles de farinha

e carne fresca ; iste e , nem cozida nem salgada , em pre-

perQoes mais eu menes censideraveis.

Outra seciedade, constituida para o mesmo objecte, e a

Sociedade geral para a conservagao das carnes, per meie

do principle que se designa sob o nome de conservatina.

Conservam-se as carnes — cozida, assada ou crua— per um
anno ae menes, e transpertam-se come se quizer, em cai-

xotes ou expestas ao ar, sem receie des agentes exterieres.

A experiencia feita sebre uma perna de bei ,
que seis mezes

antes havia side posta de censerva , parece dever garantir e

future da seciedade : a carne estava fresca , es ossos, tutano
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e gordura, como se se tivesse acabado de matar a rez na-

quelle momento.

Resta-nos explicar o que se chama « conservatina, » As

carnes miudas , fato , cauda , ossos quebrados em pequenos

pedaQos , mistura-se tudo isto com uma porgao d'agua na

razao de dous litros d'agua para cada um kilo de came ; sub-

mette-se tudo a accao do fogo , espreme-se fortemente o re-

siduo , e liquido volta novamente ao fogo ate tornar-se

consistente. Entao ajunta-se-lhe assucar e gomma, e esta

feito xarope ou gelatina , na qual se immergem duas vezes

e mais , em dias differentes , as carnes que hao de ser postas

de conserva.

Outro processo emfim, nao filho do acaso, mas resultado

da applicagao de principiosscientificos, e o do Francez Lamy,

qual, entre outras conservas , expoz duas pernas de car-

neiro , guardadas em perfeito estado , uma ha cinco , outra

ha dez annos. Ve-se pois que o invento nao e de data muito

recente , mas por isso mesmo 6 mais seguro.

Lamy procede aniquilando a causa do fermento , e afas-

tando oxygenio. Para as carnes menos corruptiveis basta

a primeira operagao, prolongada por alguns dias, para que,

segundo o autor , a substancia se torne indefinidamente in-

alteravel. Para as substancias mais dehcadas, como caga

,

frutas e hortahga, e preciso completar-se a primeira operagao

com a segunda.

processo de Lamy nao esta ainda bastante conhecido

,

mas tem-se pubhcado que elle procura aniquilar o fermento
,

obrigando a precipitar-se ou coagular-se por meio de cerlos

corpos gazosos o principio albuminoide que determina a

fermentagao, e vem deste modo a ser causa da decomposicao

e corrupgao das materias organicas.

segundo processo consiste em tirar o oxygenio da

alhmosphera d'enlorno da substancia que se pretende con-
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servar. Emprega para isso certos saes, que nao fleam, nem
se poem em contacto com o alimento.

M. Lamy expoz conservas de carnes , de legumes , de

hortaligas , de frutas, e de leite guardado ha seis mezes pelos

seus processes, que differera dos de M. Lignac, ainda agora

empregados para a conservagao do leite.

Jacta-se emflm de conservar as substancias mals delicadas

no seu estado natural , sem as submetter previamente a ne-

nhum processo de deseccagao, cozimento ou compressao,

sem as fechar hermeticamente em vasos privados de ar , e

em alguns casos sem as proteger com involucros de natureza

alguma.

Para o Brazil, que ha ja muitos annos se occupa com a

preparacao das carnes seccas, nao serao estas noticias in-

teiramente inuteis; porque, nem so podera augmentar a

quantidade , como melhorar a qualidade deste producto.

E' certo que infinitas rezes se perdem nos nossos sertoes

,

por estarem em tal estado de magreza que nao seria pru-

dente aproveitar-se-lhes a carne quando morrem nesse es-

tado. Mas isso se remediaria em parte , tratando de as en-

gordarum pouco antes de serem levadas ao matadouro, e

quando isso se podesse fazer no proprio logar da criagao.

que e mais serio inconveniente e a falta, ou pelo menos a

carestia do sal nesses logares , e o disperdicio que delle ha

na preparagao da carne. Era preciso, creio eu, um paneiro do

peso de quatro arrobas de sal para saiga de uma rez, cujo va-

lor se acha deste modo mais que triplicado. Quando falta o sal,

que nao raro acontece nos sertoes, as perdas sao enormes,

porque o fazcndeiro, para ter algum rendimento, mata muitas

rezes para Ihes aproveltar o couro , e da carne apenas o

que basta para costeio da fazenda. A necessidade tem a alguns

ensinado processes mais economicos , taes como o emprego

do sal pisado em muita farinha.

A vista do exposto , concluimos que os meios para a con-
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servagao das carnes sem o emprego do sal e da mais alta

imporlancia para o Brazil , nao so pela variedade dos pro-

ductos que elle do contrario poderia apresentar , mas tam-

bem por se evitarem enormes perdas com que os criadores

deveriam contar em suas fazendas , principalmente no desci-

mento das boiadas em distancias de centenares de leguas

;

porque em taes casos, como se sabe, Ihes fleam pelo caminho

as cabegas que se extraviam , as mais gordas que cansam,

e as mais magras que nao aturam a Jornada , alem das mo-

lestias e mortandades produzidas pela mudanga de pastos

;

de modo que uma boiada luzida chega sempre ao seu destine

no mais deploravel estado.

Goinnta elastica.

A variedade, assim como a irnportancia das applicagoes

que a industria faz da gomma elastica , tern despertado a

attengao dos homens da sciencia, e ainda dos curiosos que

procuram saber quern foi o primeiro que a importou e apre-

sentou nos mercados da Europa. Divergem a este respeito as

opinioes , e no entanto a ninguem ate agora occorreu inves-

tigar se antes que essa materia fosse importada para Ingla-

terra e Franga, nao era ja empregada pelos colonos do Para,

e vendida nos mercados de Portugal.

E' isso effectivamente muito para suppor; e comtudo n?.o

devemos taxar de incuriosos aquelles que, tratando resumida-

mente deste ramo de industria
,
poem de parte os Portuguezes,

nem tratam de saber se por ventura nos seus mercados se

vendia a gomma elastica sob a forma de animaes americanos

mal imitados pelos indigenas, ou de objectos que so eram

curiosos attendendo-se aos obreiros que os fabricavam : ob-

jectos de utilidade, porem, so se foram alguns sapatos feitos

grosseiramente
;
porem mais geralmente a gomma elastica no

Para foi nos primeiros tempos utilisada para borrachas, como
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sen nome vulgar o indica ; e mais ainda para certos instru-

mentos, donde ficou ate hoje o nome de— seringueiros— aos
que vivem de recolher a gomma elastica.

Nao e portanto de estranhar que
, quando se trata de his-

toriar o desenvolvimeiito desta induslria , flquem esquecidos
aquelles que nao aventaram a sua importancia , nem conse-

quentemente contribuiram de nenhuin modo para que esse

producto fosse bem ou mal conliecido do resto da Europa

,

que hoje tanto o aprecia, sendo de facto a mais importante
de todas as industrias de data recente.

Foi celebre academico francez La-Condamine quem em
meiados do seculo passado des^reveu a gomma elastica de
modo exacto

; mas ja nesse tempo era ella empregada em
Franga, ainda que fosse quasi nullo o seu emprego. As bor-

raclias do Para , exportadas em quantidades minimas sob a
forma por que Ihes davam esse nome, eram cortadas em tiras

e serviam para apagar os tragos do lapis no papel, ou para
confeccao de brinquedos de crianca.

Nao obstante porem ser melhor conhecido este producto
depois da viagem de La-Condamine, o seu emprego conser-

vou-se estacionario por quasi meio seculo : era isso devido,

tanto a ignorancia em que seestava das suas mais importantes

propriedades, como ao atrazo da chimica, que ainda Ihe nao
tinha dado o seu poderoso auxilio; e talvez principalmente

,

como se ere, o nao existir a gomina elastica na Europa
senao em pequenas quantidades , mais como objecto de cu-

riosidade
, do que de utilidade , de forma que nao podia ser

ensaiadacom proveito. Foi somen te em 4791 (segundo es-

crevem os Francezes) que Besson comegou a fabricar estofos

impermeaveis, c Champion cm 1815; mas estes ensaios

feitos em pequcna escala nao prometteram nem tiveram

grande resultado : todavia e desde essas tentativas que data

realmente o emprego industrial da gomma elastica..

Hoje porem depois que combinada com outras substan-
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cias se tem prestado a usos a que parecia menos propria

,

tanto se tem vulgarisado o sen emprego , que apezar da grande

quantidade de productos preparados com ella
, que se apre-

sentaram na Exposicao franceza, acha-se ella mal represen-

tada quanto ao numero dos expositores. A Franga , como era

de esperar , concorreu largamente apresentando 34 exposi-

tores , todos elles donos de estabelecimentos mais ou menos

importantes: mas fora destes, o catalogo apenas indica 8 da

Prussia, 4 da Inglaterra, 2 da America, 2 da Hespanha , 1

dos Paizes-Baixos , outro da Dinamarca , outro emfim da

Belgica , isto e , pouco mais de metade dos que apresentara

a Franga. Notou-se a abstencao dos Estados da AUemauha

,

e principalmente o pequeno numero de expositores inglezes

e americanos , sendo que estes ultimos tanto tem contribuido

para a voga da gomma elastica.

Tres differentes partes do mundo — America, Oceania e

Africa— prodazem gomma' elastica. Na America o Para

,

Guyana Franceza (dizem que tambem se encontra no rio

Mearim do Maranhao) , Paraguay e Mexico. — Na Oceania

Java , Sumatra , Singhapura e Madagascar. — Na Africa o

Gabon.

producto do Brazil , extrahido da Siphonia cachucha

(donde veio a palavra franceza — caoutchouc—) , ou como

escreveu Humboldt— Siphonia bmzUiensis, — e inquestio-

navelmente superior a todos os outros, e reputado por mais

alto prego. Chega a Europa bem acondicionado , no estado

de pureza quasi absoluta ; em quanto o de Java , extrahido da

Ficus-elastica , e o de outras partes da Oceania , vem mis-

turado com gravetos
, pedras, terra e outras impurezas , de

que e mister purifical-o. Assim, em quanto o do Para se vende,

como agora, em Franga a 5,50, o de Java apenas alcanga o

prego tres vezes inferior de 1,80.

gahon porem
, quasi fora de comparagao , aproxima-se

no aspecto a gutta-percha; mas delta differe essencialmente
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quanto as suas propriedades , nem pode aiiida ser empregado
com bons resultados. Vendido no principio a 4,50, hoje cahiu
a 1/3 do seu primeiro prego, e nem assim e muito procu-
rado.

Voltemos porem a liistoria das phases por que tern pas-
sado esta indiistria.

Os grosseiros ensaios de Besson , assim como os do seu
successor Champion

, nao promettiam nenhum futuro a esta
induslria, porque os sens tecidos impregnados de gomma
elastica pouca extracgao tiveram. Parecia um daquelles in-

ventos que apparecem ricos de promessas e de esperancas, e
pouco a pouco se vao desacreditando ate recahirem noabau-
dono. Assim talvez aconleceria com a gomma elastica, a nao
ser um homem em Inglaterra que se nao deixou acobardar
pelos maos resultados dos sens antecessores em differentes

paizes. Mackintosh dissolveu a gomma elastica em certos oleos,

e principalmente no decarvao de pedra, e depois de a reduzir
a massa, applicou-a a tecidos ordinarios, submettendo-os a
uma forte pressao para que fosse completa a incorporacao da
gomma no tecido. Foi isto em 1820. Rattier e Guibal introdu-
ziram em Franca o> processos de Mackintosh, modiflcando-os
em parte, melhorando-os com seus inventos ; e desde entao,

apezar das alternativas por que passam todas as industrias

no seu comego, estava decidida a sorts da gomma elastica.

Os relatoriosdo governo francez vao confirmar esta asserQco,

se sao verdadeiras as cifras que apresentou o jornal francez

La Presse. Passu a cital-o integralmente , na impossibilidade

cm que estou de veriFicar os seus dados pelos documentos
officiaes de que eiles sem duvida se terao servido.

« Em 1830 era ainda insignificante a importagao da
gomma elastica : a Franca comprou nesse anno vinte c cinco
mil francos desse gcnero, Foram subindu essas compras a
39,327 francos em 1831 , e dous annos depois, em 1833, a
165,382 francos. Em 1834 fabricaram-sc produclos de gomma

22
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no valor de 750,000 francos, sendo que mais de metade

delles se exportaram para fora do paiz. Em 1839 a Franga

comprou mais de 400,000 francos de gomma elastica, e

retornou com quatro milhoes em objectos preparados com

ella.

»

Todavia a voga de que por este tempo fruia a gomma
elastica esteve sujeita a graves alternativas : aceita e pre-

conisada ao passo que se ia accommodando as diversas ap-

plicagoes da industria— estimada sobremodo como materia

que se reduz a placa e a fio
, que se corta e prepara em

forma de tubos e de objectos de toda a casta, e emfim que

por si mesma se soldava—comecou a decahir no conceito pu-

blico, e pareceu por um momento, em 1839, que tinha che-

gado ao seu periodo de decadencia. As correias applicadas a

mecanica eram abandonadas, os instrumentos de cirurgia

desprezados como maos , e mesmo os tecidos impermeaveis

como que iam passando de rnoda. Era isto devido a algumas

das propriedades da gomma elastica, a que se nao tinba dado

muita attengao ao principio : ella endurece-se e contrahe-se

com frio , e com o calor se amoUece e dilata : quanto as

correias porem, essas despedagavam-se com a tracQao , ou

quando menos relaxavam-se e perdiam quasi toda a elasti-

cidade. A isto accrescia o mao cheiro que dava aos vestidos

impermeaveis, a viscosidade incommoda ao tacto, e por fim,

que era mais serio inconveniente que os dous ultimos,

dissolvia-se nos oleos e corpos gordurosos.

Obviaram-se a estes inconvenientes da gomma elastica no

seu estado natural por meio do processo que chamam de

vtilcanisacao, e que melhor se diria de mlphurisagao, com

qual se obtem da gomma elastica dous productos diffe-

rentes e quasi oppostos.

Mistura-se intimamenle a gomma elastica com uma pe-

quena duse de enxofre , a vigesima parte do seu peso , por

exemplo ; submette-se esta mistura a uma temperalura mais

I
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ou menos forte, segundo a resistencia ou elasticidade que

se exige do producto , e o agente chimico se combina com

a gomma elaslica, de modo que a torna insensivel aos calores

tropicaes, assim como aos invernos mais desabridos ; conserva

a sua propriedade elasUca sem augmeiito nem diminuigao
,

qualquer que seja a for^a de tracgao a que esleja sujeita. E'

esta a gomma elastica vulcanisada flexivel, e com ella neste

estado confeccionam-se veslidos de toda a especie , inslru-

mentos de cirurgia, tubos de todas as dimensoes, correias,

papel, etc.

Reforcando a vulcanisagao , e ajuntando-se-lhe maior quan-

tidade de enxofre (a quinta parte) , o Americano Goodyear

descobriu um novo producto , duro e rigido como o marmore,

e susceptivel do mais bello polimento. Esta raistura suppoe-

se que pode tambem ser feita em partes iguaes de gomma e

enxofre, a que se junta greda, magnesia calcinada e muitas

outras cousas, como se queira, porque parece que a gomma
elastica a tudo se presta. Esta chama-se « vulcanico-endu-

recida » ou simplesmente « rigida » ,
producto em summo

grao resistente e desprovido de toda a elasticidade , que se

pode empregar em vcz do ebano, bufalo, tartaruga, e ate de

metaes, como ferro e cobre, a que provavelmente sera pre-

ferida em certos casos.

Os produclos da gomma elastica rigida formam um bri-

Ihante contingente da Exposigao universal. Goodyear vendeu

privilegio que tinha em Franga a uma companhia
, que tra-

balha a gomma elastica com os sens processes. A companhia

apresentou na Exposigao objectos ricos e variados, que at-

trahem a altencao pela curiosidade , e se recommendam pela

utilidade.

Veem-se alii coronhas ornadas debaixos relevos exquisitos,

cabos de faca e espada esculpidos , pastas do carteira e para

encadcrnar livros de luxo , inoveis ricamente dourados , mol-

duras paraquadros, pratos com dcscnhos chinczes; instru-
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mentos de musica, taes como flautas, cornetas, rabecas;

instrumentos de cirurgia; aderegos montados de pedrasfi-

nas , anneis, pulseiras, tampos de relogio , machina electrica,

candelabros, porta-voz ; caixas para costura ,
para essencias,

para joias; chicotes, bengalas flexiveis, capacetes, ferra-

duras, reguas de desenho , canudos d'oculos de alcance, aros

d'oculos usuaes , barbas para vestido , embonos para embar-

caQoes; baixos-relevos iniitando bronze, imagens imitando

madeira. Ainda mais: cartas geographicas impressas , qua-

dros, objectos de campanha e viagens por mar ou por terra;

barcos insubmersiveis , boias de salvagao, barracas imper-

meaveis; colxoes, travesseiros, garrafas, copos, cobertores

d'agua quente para o inverno
;
pontoes para o servigo militar

;

pentes de tecelao preferiveis aos de ferro
,
que facilmente se

oxydam com a bumidade
;
pranchas que pela rigidez, pouco

peso e cuslo diminuto, se pretende empregar em vez do cobre

para forro de navios ; couros de gomma elastica flexivel
, que

poderao ser applicados a esquipamentos militares e arreios ; e

papeis , emfim, para forro dos aposentos humidos. Para coroa

desta maravilhosa exposigao, ve-seum livro com folhas de

gomma elastica , encadernado ricamente na mesma materia,

qual tem por titulo : Gum-elastic and its varieties with a

detaile'd account of its applications and uses, etc., by Charles

Goodyear.

Nesta industria a America do Norte lem sempre andado

no caminho das descobertas , e foi ella a que concedeu pri-

meiro um privilegio para a vulcanisagFio da gomma elastica.

Hayward o obteve em 24 de Fevereiro de 1839; o segundo foi

dado pela Inglaterra a Hancock em 21 de Novembro de 1843

;

terceiro pela Franga, a 8 de Janeiro de 1844, ao Americano

Goodyear, que durante longos annos sacrificou sommas
enormes com ensaios para o aperfeigoamento deste fabrico.

Apezar de ter sido a ultima a conceder semelhante privi-

legio , a Franga e um dos grandes consumidores deste pro-
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ducto, em cuja industria tenta rivalisar com os Americanos

e Injlezes. Hutcbinson e Henderson, introductores dos pro-

cessos de Goodyear, e directores de la Compagnie natio-

nale du caoutchouc souple, possuem duas vastas officinas

— a de Langht, que dispoe da forga de 250 cavallos de vapor

e occupa 700 trabalhadores — e a de Paris
, que ha pouco

tempo compraram dos Srs. Wagner, que emprega a forga de

120 cavallos e 200 homens. E' curioso saber-se que a officina

de Langht produz 6,000 pares de sapatos em 24 horas, e a de

Paris 2,000 no mesmo espago ; isto e , 240,000 pares por mez,

perto de 3 milhoes por anno.

Modos de preparaQdo.

A gomma elastica, ainda mesmo a do Para, que e de todas

a que aqui chega com menos impurezas, passa por differentes

manipulacoes antes de poder ser empregada. processo de

preparagao de Nikes consiste em amollecel-a a vapor, mer-

gulhal-a em agua quente para a limpar das impurezas
, pas-

sam-na entre cylindros cortantes, e quando se suppoe bem
purificada, e esmagada e amassada em um alguidar de ferro

de pequenas: dimensoes, ate que todas as suas partes se tornem

homogeneas. Cada um destes alguidares requer a forga de

tres cavallos para amassar cincoenta libras de gomma elastica,

e ja se ve que seriam precisos muitos delles em qualquer offi-

cina de alguma importancia. Assim, nesses grandes estabele-

cimentos se comefa a usar das machinas chamadas ameri-

canas, que procedem nesta operagao com mais rapidez e

proveito.

Tambem se afina a gomma elastica fazendo-a passar entre

OS esmagadores mecanicos de Couturier. Este esmagador com-

pQe-se dcdous cylindros estriados, dispostos horizontalmente,

c dotados de movimento de rotagao: a gomma passando entre

estes dous cylindros separa-se das pedras que possa conter,
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e converte-se em uma lamina enrugada, que se purifica com-

pletamente com uma breve ebuligao em um banho alcalino.

Comprimem-se fortemente muitas dessas placas ou pastas em
um cylindro de ferro fundido , soldam-se em grandes massas

cylindricas, e sao depois apresentadas a machina de Guibal

ou Couturier (que so differem no feitio da faca) , e extrahem-

se depois folhas para confeccao dos estofos, ou tiras para serem

convertidas em flos.

Apezar da infinidade de productos que com esta materia se

fabrica, sao os mais importantes sob o ponto de vista com-

mercial OS tecidos elasticos, que segundo se diz foram pela

primeira vez ensaiados em Vienna. Em Franga comegaram

elles a ser fabricados definitivamente em 1828, epoca em
que Rattier e C* importaram de In^laterra osprocessos de

Mackintosh de Glascow. Empregam a substancia , nao no

estado liquido, mas de massa, para que nao vare o tecido

nem o manchedo lado opposto. Poresseprocesso nunca esses

fabricantes , nem algum outro, poderam obter mais de 150

melros de tecido impermeavel por dia , ainda mesmo dispondo

de vastas officinas. Hoje porem com o emprego das ma-

cliinas usadas na Inglaterra obtem-se em um espago cinco

vezes menor 1,030 metros e mais de tecidos impermeaveis

:

progresso attendivel , nao so pela quantidade como pela qua-

lidade do producto. Em vez da essencia de terebenthina, em-

prega-se essencia de carvao de pedra, que entra em menor

quantidade na composiglio do verniz, evapora-se mais facil-

mente, e supprime a causa de destruigao que a essencia de

terebenthina introduzia no verniz, resinificando-o.

Os estofos impermeaveis apresentam-se ordinariamente no

mcrcado com uma cor escura , mas pude-se-lhes dar qualquer

outra que seja : para isso empregam-se muitas tintas , e entre

oulras vermelhlio , os saes de cobre e de urano, e o sul-

phureto de cadmio, que subslitue o de arsenico, supprimido

por causa de suas propriedades venenosas.
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Para vulcanisar os tecidos, como elles nao ganham, e per-

dem pelo contrario em serem fortemente sulphurisados
, pro-

longa-se o tempo da immersao com uma temperatura de 115

a 120 graos. No entanto offerecia este processo serios incon-

venientes para a qualidade e duragao do tecido. Ultimamente

Pakes, de Birmingham, obteve a 25 de Mar^o de 1846 um pri-

vilegio para vulcanisacao a frio, o que conseguiu com o em-

prego do sulphureto de carbono , e do chlorureto de sulphur;

mas deve ser muito fraca a dose do chlorureto
, porque esta

substancia se decompoe ao contacto d'agua, e mesmo em
presenga do ar humido, para dar nascimento ao acido chlo-

ridico, que desbota as cores e roe os tecidos.

Nesta industria , como em muitas outras , a Belgica se dis-

tinguiu pelo baixo prego dos seus artigos : os mantos im-

permeaveis belgas custam metade e menos do que os fran-

cezes. Entre os poucos expositores inglezes , Wansborough

occupa primeiro logar, tanto pelo diminuto prefjo dos seus

paletos , como pelas cores serias , mas variadas
, que Ihes

soube dar, e que contrastam com a cor monotona que os

Francezes empregam. Volgt e Winde e Fonrobert repre-

sentam dignamente a Prussia , ainda que os Francezes , coii-

fessando a superioridade da sua industria, criticam comtudo

a preparagao que fazem da materia prima, e acham que

aquelles devem reformar os seus processos de vulcanisagao,

nos quaes superabunda o enxofre. Guibal e Rattier pleiteiam

em favor da industria franceza ; Hutchinson e Henderson ex-

poem tecidos ricos e notaveis. Elogia-se em Guibal a flexi-

bilidade da sua gomma vulcanisada , e cm ambos o bom
gosto dos seus productos

;
porque ambos de facto possuem

esse geito de saber enfeitar e dar realce abagatelas, que e

tao proprio da indole dos seus compatriotas.
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Guiin-iievelta,

A gutta-percha ou gomma cle umaarvore das Indias, alii

conhecida com as designacoes de tuban ou de percha, e um
producto semelhanle a gomma elastica , mas differente quanlo

a aigumas de suas propriedades , ainda que muitas vezes

sejam empregadas conjuntaraente, resuUando desta mis-

tura um composto medio que participa das propriedades de

ambos.

Pareceu-me conveniente tratar em seguida desta materia

,

nao so porque so auiviliam , como principalmente porque um
dos membros da actual commissao e de parecer que o Brazil

pcde obter um prodaclo identico do succo de aigumas de suas

arvores.

A gomma ou gutta-percha e o leite que distillam certas

arvores da ilha de Singhapura, arvores que tambem foram

achadas no litoral do estreito de Malacca e na ilha de Borneo.

Dr. Montgommery obteve dos Malaios alguns objectos fa-

bricados com esta materia, enviou-os para Londres , e teve

em recompensa uma medalha de ouro: fji isto em 1842.

Ja no anno seguinte comecou a indiistria a tentar alguns

ensaiossobre estc producto, cuia existencia foi ignorada em

Franca ate 1845 , anno em que voltou da China a grande

expedicao alii mandada pelo governo h-ancez. Deram-se ai-

gumas amostras aos fabricantes da gomma elastica, e logo no

anno seguinte (a 30 de Julho de 1846) Cabirol e outros

obtiveram o primeiro privilegio para a sua exploragao em

Franca. Consta que em 1848 Singhapura exporlou perto de

tres milhoes de libras de gutta-percha.

Esta substancia nao lem nenhuma clasticidade , e inata-

cavel pelos acidos, invulcanisavel no seu estaclo natural, e

principalmente empregada na fabricacao de tubos para cou-

ducQao daguas, no que e preferivel aos tubos metallicos, e
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nosfios de telegraphos electricos subterraneosou submarinhos,

que como se sabe sao cobertos de gutta- percha , tanto para

OS preservar da humidade , como por serem maos conductores

de electricidade.

Alem disso e como a gomma elastica empregada em forma

decorreias nas artes mecanicas, para transmissao de movi-

mento; tendo sobre o couro a vantagem que, si se rompem

,

facil e soldal-as com um ferro quente. A cirurgia Ihe deve

a perfeigao de muitos dos seus instrumentos ; os selleiros fa-

bricam com ella arreios , redeas e freios
, que se vendem por

precos mais commodos do que OS ate aqui usados, alem de

offerecerem mais duragao e solidez — motivos porque ja vao

sendo empregados na lavoura ingleza.

Combinada com alguns saes, nao e atacavel pelos acidos

e alcalis em temperalura ordinaria ; e pode substituir com

economia a porcelana, o vidro e os metaes usuaes no servigo

domestico.

Convem porem notar que a gutta-percha nao e vantajosa-

mente empregada na fabricagao dos tecidos impermeaveis

,

OS quaes com ella ficam muito asperos e duros; nem a

adhesao e tao intima que dentro de pouco tempo a gutta-

percha nao caia em poeira , ou se destaque em fragmentos

minimos. Tambem para a preparagao do couro vegetal , de

que se faz sapatos, arreios, etc., e preciso que della se

facja uma composigao contendo— para uma parte de gutta-

percha — tres de gomma elastica , duas de essencia de tere-

benthina, uma e meia de estanho. Ve-se, portanto, que neste

composto entra a gomma elastica como elemento principal,

e tanto que sujeito ao processo de vulcanisacao, a que a gutta-

percha por si su se nao presta , o couro vegetal adquire a ne-

cessaria elasticidade.

Facil 6 pois e plausivel conjecturar que a gutta percha,

longe de restringir o consumo da gomma elastica, concorrera

poderosamente para augmcntal-o , si se obviar ao meio bar-
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baro empregado na Oceania para a exlracgao da gutta-percha,

e si se tratar de promover entre nos a plantagao e cuUura

deste importantlssimo ramo da nossa exportaQao. Os Malaios

derrubam a arvore , arrancam-llie uma parte da casca , e

aparam o leite em cocos, que expoem ao ar para solidlficar-

se. Deste modo , nao praticando o methodo das incisoes que

no Para se emprega com a seringueira, estragam uma arvore

gigantesca para somente aproveitarem alguns cocos ou cuias

de leite.

Quanto a nos , dizemos , e preciso cuidar de trio util cul-

tura. Ha no mundo climas semelhantes ao do Para, e as ne-

cessidades do commercio e da industria poderao sem grande

difficuldade transplantar a nossa arvore , ou melhorar as es-

pecies que possuem ; e perderemos por fim esse ramo de

exportaQao, como ja perdemos outros tao importantes, e como

vamos perdendo alguns dos que nos restam
,
que parece que

definham.

Nao temos somente a temer a concurrencia do Paraguay

,

que expoz amostras de gomma elastica, ainda que de qua-

lidade muito inferior a nossa, quanto se pode julgar pela

apparencia. Outros paizes da America do Sul poderao con-

correr comnosco, e o Mexico mesmo nao esta muito longe

disso. A India a produz ; a Oceania pode cultival-a ; Java

sobretudo, Java em poder dos HoUandezes, pode monopo-

lisar esse genero na Europa, porque dentro de alguns annos

a nossa producgao nao sera de mais su para o consumo das

fabricas dos Estados-Unidos.

A cultura dessas arvores traria ao paiz outras vantagens ,

alem do inleresse material. seringueiro e um homem de

vida erranle e quasi nomada ,
que vive entre brejos e pan-

tanos, onde contrahe febres e molestias, que Ihe nao per-

mittem longa vida. Neste anno corta um seringal, no anno

seguintc outro, e assim vai sempre inconstante , e so pa-

rando algum tempo onde os encontra mais commodos ou
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menos estanques. A cuUura os obrigaria a um viver mais

estavel e verdadeiramente agricola, com vantagens mais du-

radouras e menor mortalidade. Para os decimar de sobra,

para acorogoal-os nesse viver erradio e sem domicilio certo,

bastam a indole do indigena (que sao os bragos daquella pro-

vincia, assim como o nervo da nossa marinha) e a procura

das drogas , de que abundam aquelles sertoes.

Quando porem o interesse moral nada devesse influir

neste caso , as vantagens materiaes parecem-me de tal natu-

reza (e mais o serao no futuro do que no presente)
, que nao

seria prudente deixar-se este ramo de riqueza publica , e de

prosperidade individual , entregue inteiramente nas maos da

Ventura, na fiuza de que a grandeza de Deos e a bondade do

clima farao por nosso amor o que nao cuidamos de fazer em
quanto e tempo disso.

Artes graiiklcas.

A maravilhosa invengao de Guttemberg tinha apenas um
numero bem limitado de annos de existencia, principalmente

se atlendemosalenteza com que as industriasse desenvolvem,

e ja se estendia por todo o mundo civilisado , admirada pelos

pequenos, favorecida pelos grandes, e auxiliada pelos es-

piritos mais eminentes das epocas e paizes em que ia sendo

introduzida. Nobres e poderosos , seculares e ecclesiasticos

,

comprehendendo todo o alcance daquelle invento sublime

,

rivalisavam de zelo em patrocinal-o, e nisso punham a sua

gloria. Era a filha innocente da civilisagao europea, que

prestava o seu apoio a propagagao da verdade catholica , e

a diffusao dos thesouros que os talentos de seculos anteriores.

tinham penosamente accumulado em limitadas bibliotbecas.

Nao se tinha ainda maculado com as escandalosas aberra^oes

do cspirito humano , nao era o instrumento de paixoes vis

nem de interesses mesquinhos , nao tinha attrahido sobre
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si odios nem temores que entorpecessem o seu amplo desen-

volvimento; e as apprehensoes de GuUemberg, sobre o abuso

que se poderia fazer da sua descoberta
,
pareciam desvanecer-

se na realisagao de suas espcrauQas, e juslificar os motivos

que acoroQoaram nos seus trabalhos , e o induziram a re-

velar seu achado a humanidade.

« Hesitei urn momento (escreveu elle) , mas considerei de-

pois que os dons de Deos , bem que fossem algum.?.s vezes

perigosos, nao eram nunca raaos; e que subministrar mais

urn instrumento a razao e a nobre liberdade humana, era o

mesmo que ofTerecer mais vasto campo a intelUgencia e a

virlude, que sao divinas ambas. »

A posteridade Ihe deu razao ; e a sua descoberta foi aco-

Ihida como o mais poderoso instrumento do progresso e

desenvolvimento da sociedade. Sabe-se, todavia, com quantas

cautelas se fizeram nos primeiros tempos semelhantes tra-

balhos, para que se nao divulgassem os seus processos, nem
segredo sahisse da AUemanha; mas apezar da cautela e

reserva com que lal segredo era guardado , tinha-se elle es-

palhado rapidamente por toda a Europa; e antes do fim do

seculo decimo quinto encontramos a imprensaem Strasburgo,

Au sburgo, Colonia, Nuremberg, Vienna, Praga, e ainda

em Paris, Veneza, Florenga e Roma.

Na AUemanha o imperadorMaximilianopatrocinou magni-

ficamente a arte typographica
, pondo as ordens do seu

impressor Schonsperger os mais habeis pintores e grava-

dores, de cujo concurso exigia trabalhos, que ainda hoje sao

admirados. Os Fugi4ers, banqueiros de Augsburgo , auxi-

liaram a publicagao de obras, que ainda hoje se nao fariam

senao com extrema difficuldade. Nascida na AUemanha , e

alii creada, a typographia moderna allemaa nao se dcixa

ecHpsar por nenhuma outra. A Imprensareal e imperial da

Austria compareceu magnificamente na Exposicao universal

de Londres. Os imprcssores Haas—de Praga, Becker— da
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Academia real das sciencias de Berlin, Vieweg— de Brun-

swich, cidades inteirascomo Munich,eprincipalmente Leipzig,

onde trabalham Herschferd e Brockhaus, e muitos outros

que se recommendam pela barateza, assim como pela

correcQao dos seus trabalhos, sustentam a primazia da Alle-

manha na arte typographica. Algumas notas estatisticas virao

em abono desla asser^ao. A Baviera conta 126 livreiros e im-

pressores, com 274 prensas que occupani 900 operarios.

A Prussia mil imprensas, e Allemanha quatrocentas mecani-

cas. Em Leipzig, o centro do commercio e impressaode livros,

ha trinta estabelecimentos typographicos, com 58 prensas

mecanicas e 164 de m~io: conta 147 livreiros, quando no

principio deste seculo nao tinha mais do que 34 , entre li-

vreiros e impressores. Brockhaus, possuidor da maior ty-

pographia particular que se conhece , mandou a ExposiQao

de Londres uma coUeccao de 356 obras impressas no anno

anterior (de 1850). Leipzig expede cinco milhoes de pa-

cotes de livros, avaliados em cerca de quinze milhoes de

Ihalers. Emflm, na actualidade, apparecem todos os annos

seis mil obras novas, alem de 1,300 jornaes, periodicos e

revistas.

Continuemos com o nosso bosquejo historico.

Introduzida na Italia, foi a imprcnsa acolhida nos mos-

teiros , hospedada no Vaticano , favorecida pelos Pontifices

Xistb V , Leao X e Clemente ; nem os bispos e arcebispos

daquelle tempo se tinham lembrado , como alguns dos seus

successores de hoje, de a encarcerar, exorcismando-a nas

obras de Schiller eLamenais, porinfluxo, dizem elles, do

amor divino e caridade evangelica. Gragas aquelle acolhi-

mento e favor, Vendelin e Jenson poderam preparar em Ye-

neza o terreno para os Aldos, que sao ainda hoje o desespero

dos impressores. Turim e FloreuQa conservam ainda as tra-

digoes da sua gloria antiga, que Bononi rcviveu com esplendor

em fins do seculo passado.
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Em FranQa foi a imprensa introduzida em 1470, sob a

protecQao da Sorbona ; e ncste ramo adquiriram os Etienne

uma reputagao, que quasi os collocou a par dos Aldos e

Elzeviros. Os Didots, familia de gravadores, fundidores e

impressores, fizeram as magnificas ediQoes do Delphiin

,

no palacio do Louvre, e sao ainda hoje os coripheos, assim

como OS decanos da imprensa franceza. Comtudo, as suas

melhores obras serao talvez os seus discipulos Dupoii, Plon e

Claye,que obtiveram medalhas naExposigao de Londres. A

Imprensa imperial franceza, fundada em 1640 por Luiz XIII,

ou antes pelo sen ministro, favorecida pelos successores da-

quelle monarcha , e principalmente por Luiz Filippe, e um
eslabelecimento digno dessa alta e antiga protecgao, — rival,

ainda que inferior, ao da Imprensa imperial d'Austria.

Na Inglaterra, onde a imprensa teria com o tempo de as-

sumir a decisiva importancia que Ihe cabe nos governos re-

presentativos, appareceu ella apenas foi sendo conhecida na

Europa; mas os seus ensaios foram rud s, e conservaram-S3

por muito tempo estacionarios. Gaston imprimiu o seu pri-

meiro livro em 1474, mas as suas impressoes sao mais es-

timadas hoje como antiqualhas curiosas, do que como tra-

balhos de merito. Foi apenas desde meiados do seculo pas-

sado que a imprensa alii se comegou a desenvolver ; e so

no fim desse seculo e que Bulmer e Bensley apresentaram

ediQoes comparaveis as melhores da Italia, Hespanha e

Franga. Na actualidade, a imprensa ingleza parece nao visar

senao a correcg'io typographica e a rapidez da extracQao.

Prezam-se sem duvida as obras de luxo, mas o que domina e

a imprensa diaria; o que se prefere sao as machinas mais

rapidas; o que admira sao essas officinas gigantescas, donde

espadanam com impeto, como das pennas de umaturbina,

uma infinidade de jornaes, periodicos, revistas e publicagoes

populares, a cujo impulso se move e agita aquelle formi-

gueiro humano. A imprensa de Cowes, onde dia e noite duas
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machinas movidas a vapor dao impulso a trinta prensas

mecanicas; a do Parlamento, tambem gigantesta; a do Times,

sobretudo, onde funccionam os inventos de Cowper e Ap-

plegath, extrahindo por hora 10,000 folhas colossaes im-

pressas de ambos os lados , e so assim bastando para a ex-

tracQao de 60,000 jornaes por dia
,
que a tanto se eleva a

tiragem do Times , depois do bill da reducQao do sello ; isso

e que admira, e mais ainda a correcgao desses trabalhos,

feitos com tanta pressa que as discussoes do Parlamento, que

as vezes se prolongam ale as duas boras da manliaa , appa-

recem reproduzidas no jornal que sahe algumas boras depois,

na manhaa desse mesmo dia. Times, porem, e uma em-

presa excepcional
,
que tem correspondentes em todas as

partes do mundo , aos quaes chega a pagar por anno duas

mil libras ou dezoito contos de reis da nossa moeda ; nem

reciia ante as despezas enormes de sustentar uma linha de

paquetes a vapor para receber mais de prompto do que o

governo noticias que possam interessar a Inglaterra. Nao se

argamente pois com esta excepgao.

A Sociedade Biblica de Londres espalhou em 1804 vinte

e quatro milhoes de Biblias impressas em cento e quarenta e

oito linguas differentes. Ora quando os particulares, ainda que

reunidos em uma associagao , fazem tal prodiaio , o que se

nao podera dizer de uma industria que tem por auxiliares

a fabricagao do papel e a encadernagao de livros ? So por

si as fabricas de papel da Inglaterra , Allemanha e Franga,

representam o valor annual de cento e vinte milhoes de

francos, para os quaes contribue a Franga com a quarta

parte.

Introduzida na Belgica e na HoUanda , onde em tempos

tormentosos teria a imprensa de reivindicar o direito da sua

livre expansao, alii vegelou quasi desconhecida durante se-

culo e meio, ate que no comego do 17"^ seculo (em 1616) os

Elzeviros em Lcyde , e depois em Amsterdam , levaram a sua
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arte a um alto grao de perfeigao , no que foram acompa-

nhados de perto pelos Wettstein e Blacow.

A Hespanha, adoptando esta arte, quasi igualou-se com

OS principaes impressores da Europa , cabendo-lhe a honra

de possuir as primeiras e mais importantes fabricas de papel

que houveram. impressor do rei Joachim Ibarra adquiriu

em meiados do seculo passado uma nomeada, que se nao

apagou ainda. Hojea Imprensareal de Madrid eanacional

de Lisboa sao iiestes dous paizes o foco e viveiro da arte

typographica.

Na Exposicao de Londres a Russia figurou inesperada-

mente , e os seus trabalhos mereceram a approvagao dos

entendidos. Broling fez lembrado o nome da Suecia; o

Egypto apresentou 168 volumes impresses no Cairo; e a

Persia tern o seu jornal impresso em sua lingua. Nesta ex-

posiQao , alem dos mais paizes , o Mexico mostrou que tern

imprensas , ainda que mas : a Australia mesmo apresentou

OS productos da sua imprensa de Hobart-Town , com typos

fundidos em Sidney.

Alguns productos que temos visto da America do Norte

dao uma idea elevada da sua imprensa : taes sao a Hisloria

natural de New-York, e algumas outras publicacoes feitas par

ordem do Congresso dos Estados da Uniao. Mas como na In-

glaterra, e mais do que na Inglaterra, a imprensa nos Estados-

Unidos como que se resume no jornalismo. Em 1850 tinham

OS Estados- Unidos 2,800 jornaes, que davam 422 milhoes

de folhas por anno, e consumiam um milhao de resmas de

papel por dia. Destes jornaes, 350 eram quotidianos, e 2,000

hebdomadarios. Excedendo ao Times em rapidez de extrac-

Cao , a imprensa de Weekly-Sun em New-Yorw extrahe 50

a 60,000 folhas em tres horas , empregando apenas 16 offi-

ciaes
, que fazem o trabalho de seis mil com as prensas de

mao.

A America do Sul foi a unica que absolutaraenle se es-
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queceu de si propria; mas quando se notou esse esqueci-

mento, fizeram-nos a merce de nao tocarem no nome do

Brazil. No seu relatorio acerca da imprensa na ExposiQao

universal de Londres (relatorio de que extrahimos em boa

parte os apontamentos para este bosquejo historico), M. Didot

escreveu : « A America Meridional nenhum producto enviou

a exposigao. Nada ha nisso de admirar, porque a quasi tota-

lidade dos livros hespanhoes
,
que se vendem nesses paizes,

sao impresses em Paris. » Ora , M. Didot estara persuadido

de que na America Meridional nao ha paizes senao da lingua

hespanhola , apezar de que um dos membros da sua familia

teve, e nao sei se ainda tern , uma loja de livros no Rio de

Janeiro ?

Typosraphia moderna*

A typographia com alguns annos apenas de existencia

elevou-se ao apice da perfeigao a tal ponto que , sahindo

da Allemanha, nao soffreu nenhum melhoramento consider

ravel, a nao ser em 1800 com as prensas de Stanhope,

associado ao mecanico Walker; e em 1814 com as machinas

do Saxonio Koenig, o qual, de parceria com Bauer de

Stuttgardt, obteve com ellas (o que entao foi assombroso)

800 a 1,000 folhas por hora, impressas de ambos os lados.

A inveuQao moderna mais importante para a typogra-

phia e a do Dinamarquez Broud: e uma machina de fun-

diQao de typos , como sabemos que existe uma na officina

de Brockhaus , em Leipzig , a qual produz 4,000 letras por

hora.

Apezar, porem, de nao ter tido a typographia melhora-

mentos muito consideraveis , hoje comtudo apresenta-se

rodeada de tantas artes accessorias
, para sob todas as formas

reproduzir o pensamento, que o seucomplexo forma uma
23
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sciencia, cujos principios sao tao pouco conhecidos, como

sao vulgares os sens productos.

Nao temos a presiimpQao de preencher esta lacuna, des-

crevendo os differentes processes pelos quaes as artes gra-

phicas se manifestam ; nem somos competentes para isso
,

nem nos sobra tempo para o estudo menos superficial da

materia , nem espa^o para Ihes dar o desenvolvimento que

cada uma dellas comporta. Aproveitando-nos do resumido

trabalho que apresentou na Exposigao universal franceza o

conselheiro Auer, director da Imprensa imperial e real de

Vienna, o homem mais entendido neste ramo em toda a Eu-

ropa, a minlia intengao e dar uma succinta idea do complexo

das artes graphicas.

Dividem-se estas em qualro grandes categorias

:

Impressoes em alto relevo , comprehendendo a gravura de

puuQoes, a fundi^ao de caracteres, impressao usual, im-

pressao para uso doscegos, a stereotypia, a typometria, a

xylographia, a chimitypia, e a giyphographia.

Impressoes em baixo relevo, comprehendendo a calco-

graphia, a siderographia , a galvanographia, a stylographia,

a hyalographia . a gravura . ornamentaQao , e reducgao de

placas gravadas,

A impressao chimica, comprehendendo a lithographia , a

chimigraphia, a anastatica, a chromo-lilhographia ou impres-

sao colorida em geral.

A impressao natural , emfim , comprehendendo a galvano-

plastica, a daguerreotypia , a photographia , e a micro-

typia.

Tal e extenso indice das differentes artes que acom-

panham a typographia.

Na primeira categoria, diz Auer, a arte typographica toma

para satisfagao de suas necessidades o que Ihe convem da

natureza , das artes e das sciencias. Sob este ponto de vista

poder-sc-hia altribuir a typographia, alem da creagao das

i
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bibliothecas , a das pinacothecas e das glyptothecas ; em-

fim tudo que sao museos de historia natural e de ar-

cheologia. Nesta classe diremos algumas palavras acerca da

stereotypia e xylographia.

Nao queremos dar urn esboQO da stereotypia desde os seus

ensaios em comego do seculo 18°, nem numerar as tenta-

tivas feitas em differentes paizes ate chegar-se ao processo

de Lord Stanhope , que consistiu principalmente na adopgao

de moldes de gesso ou de alabastro , os quaes , depois de

convenieiitemente cozidos , eram mergulhados no metal em
fusao. A galvanoplastica, ultimamente introduzida nas artes

pela Allemanha
,
produz pranchas de cobre obtidas em moldes

de gutta-percha, que nem so rendem cem vezes mais do que

as antigas , como sao estimadas por sahir o trabalho com a

mais desejavel perfeigao.

A xylographia e a filha mais velha da imprensa. Guttem-

berg foi o seu inventor; mas hoje, com o impulso que tem

tido as artes graphicas , e nao se querendo deltas imitagoes

senao reproducgoes do proprio original , a xylographia devera

abandonar o vasto campo da realidade, e occupar-se do

que pertence ao dominio ainda mais vasto da imaginagao.

Figuras, paisagens, objectos que existem nanatureza, isso

ja pertence a prancha galvanica, A xylographia continuara

ainda a ser empregada nas illustragoes de jornaes e de livros,

principalmente dos que forem religiosos, porque nada tao

bem como ella se presta a taes assumptos. A sua principal

vantagem esta em ser gravada sobre madeira, cuja superflcie

em relevo se harmonisa e poe ao nivel da dos typos, e p6de

acompanhal-os na impressao de todas as obras.

A calcographia usava-se antes da lithographia para a re-

producgao de desenhos finos e delicados feitos a buril. Por

este processo apenas se podia obter um pequeno numero de

exemplares, que por esse motivo eram vendidos caros.

Siderographia.— Descobriu-se ultimamente o meio de gra-
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var placas de ago com agua forte. Era isso urn grande pro-

gresso relativamente a calcographia
;
porque com as placas

d'ago obtinham-se dez vezes maior numero de exemplares

do que pelos processos calcographicos. Mas quando se ca-

recia tirar um numero ainda maior de exemplares , dez ou

vinte vezes mais do que cada placa podia supportar , era

preciso repelir a ;.ravura dez e vinte vezes ; e o gravador por

fim nao podia apresentar trabalhos que fossem identica-

mente os mesmos.

Comegaram entao a Irabalhar no cobre obtido pela corrente

galvanica. Do original tira-se uma copia em alto relevo
, que

submettida de novo aos processos galvanicos fornece uma
gravura igual a primeira

,
propria para as prensas calcogra-

phicas, e quantas mais placas se queiram, reproduzindo

exactissimamente o original.

As placas de ago, gragas a um novo descobrimento, po-

deram rehabilitar-se. Por meio de certa massa , que se compoe

de muitos elementos, mas tao delicada e sensivel que re-

produz OS tragos os mais tenues , as linhas e pontos quasi

imperceptiveis , obtem-se, quando applicada no estado li-

quido , uma reproduccao exacta de qualquer gravura sobre

ago ou cobre, por mais delicada que seja. Prateando-se a

superficie desta placa , torna-se ella susceptivel de ser atacada

pela corrente galvanica , e desde entao facil e obterem-se as

copias desejadas.

A galvanographia e um invento admiravel para a pintura

sobre o cobre. artista pinta sobre uma placa de cobre pra-

teada com cores de uma preparacao particular , mais clara

ou mais escura. Depois de applicada a camada de prata

,

expoe-se a placa a corrente galvanica , e por este meio se

obtem uma copia fldelissima do original. As cores depostas

pelo pincel em camadas mais espessas apparecem incisas na

copia , em quanto as outras acham-se indicadas por logares

mais salientes e mais claros. Deste modo se pode obter tons
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que gravador nunca podera conseguir com o buril
,
por

mais perito que seja.

Traduziremos aqui algumas consideraQSes do Sr. Auer, no

folheto que ja mencionamos, tratando deste meio de repro-

ducgao artistica

:

« Podera pois o artista (diz elle) dar a impressao, ou

pelo desenho feito em certa niassa ou pela pintura sobre o

cobre , tudo quanto o genio creador do homem occulta ainda

nas profandezas da sua phantasia ; tudo o que ainda nao

foi representado , sob qualquer forma que fosse; tudo o que

ainda nao feriu a vista , ou o tacto humano ; e tudo isto sem

carecer de gravador, nem de qualquer outro artista, que

traduza o seu original em alguma placa propria para a im-

pressao. A technica chegou ja a este ponto.

« D'ora em diante sera impossivel a queixa de que o de-

senho tenha soffrido com a fabricagao da placa de impressao,

ou do apparecimento de defeitos em geral; e de que, por

consequencia , o original esteja imperfeitamente reproduzido.

Assim como o compositor de musica executa attentamente o

seu proprio pensamento , traduzindo-o no seu proprio instru-

mento , e podendo com razao censurar a ma execugao de

outro , — assim tambem d'aqui em diante qualquer dese-

nhador ou pintor gozara da vantagem de revestir por si

mesmo as creagoes do seu engenho das formas technicas

,

sem concurso de outro. Afastados estes obstaculos , obtem-

se ainda outra vantagem de nao pouca monta ; e e que em
logar de duas obras o artista nao fara senao uma , e assim

rednzira de metade os gastos do original e da gravura , e

facilitara emfim em summo grao aos editores a publica-

Cao de semelhanles obras. »

Stylographia.— Para os desenhos originaes feitos a penna

p6de artista empregar aquella substancia de que aoima

fallamos, por occasiao da copia da gravura sobre o ago.

Sobre esta substancia estende-se uma camada de prata em
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dissoluQao ,"& o artista desenha como se com o antigo estylo

fosse escrevendo sobre a cera. Depois , por meio do galva-

nismo , obtem-se uma placa incisa
, que submettida a prensa

calcographica , e sem necessidade de gravador , fornece es-

tampas absolutamente semelhantes ao original que sahiu das

maos do artista.

. Hyalographia.— Apezar da duragao que as placas de ago

offereciam, Boettger de Francfort e Bruncis de Hanover

tentaram ensaios sobre uma materia mais dura , e ao mes-

mo tempo mais pura do que o ago ; isto e, o vidro. Por

meio de dous cylindros, cuja superficie seja exactamente

igual e polida , se p6de tirar um numero extraordinario de

estampas , sem receio de usar nem de quebrar a placa ou

lamina de vidro , comtanto que se proceda com alguma pre-

caugao , obtendo-se deste modo desenhos tao finos que s6 o

vidro OS pode reproduzir. Todavia , attendendo-se a que a

lamina de vidro se poderia quebrar
,
por inadvertencia ou

desigualdade da suoerficie dos cylindros, Auer conseguiu

obter pela via galvanica copias tao exactas e perfeitas
, que

tom da superficie do vidro nem so se communica a placa

galvanica , como a impressao sobre o papel.

OrnamentaQao por enlace de filetes (Guillochage).— Alem

da impressao pela gravura, ha outro modo de reproduzir,

por meio de uma machina simples e engenhosa, ornatos ou

imagens , cuja extrema delicadeza nao poderia obter a mao

do artista mais perito com o instrumento mais delicado.

Este modo de reproducgao se applica ao desenho de ornato,

6 p6de ter logar sobre ago , cobre ou vidro , e imprimir-se

em qualquer das prensas— typographicas , lithographicas ou

calcographicas.

Parece estar terminada a serie dos processos que bastam

para produzir e multiplicar todas as especies de imagens

;

mas convencer-se-ha do contrario quem quizer aprofundar

seriamente o inesgotavel dominio das artes graphicas.

I
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Entramos nos processes da terceira categoria; mas antes

seja-nos permittido accrescentar duas palavras acerca de ou-

tros modos de reproduccrio
, que pertencem a segunda cate-

goria, ainda que os iiao consignamos alii.

desenhador ou pintor tern recursos , como vemos
, para

libertar-se do ate agora indispensavel coadjutorio do gra-

vador; de modo que basta-lhe o seu buril ou pincel para

desenhar , e ao mesmo tempo confeccionar uma chapa pro-

pria para a impressao. Tal e o flm a que se propoe a stylo-

graphia.

A glyphograpliia e cerographia sao processes por meio
dos quaes se chega aos mesmos resultados , mas por diffe-

rentes maneiras: a substancia e differente, e o desenho

original apparece inciso nas partes em que elle se hade ma-
nifestar nacopiagalvanica, e em relevo na que nao sahe

impressa.

l.ifliosraplila.

A iithographia revelada por Sennefelder
, pobre corista do

theatro de Munich, tem feito consideraveis progresses em
todos OS paizes, e occupa um logar importante nas artes,

assim como na industria, devido a propriedade que tem as

pedras calcareas de reter os tragos formados com linta, e de

OS transmittir ao papel por meio da pressao.

Senefelder inventou a tinta chimica , e enriqueceu a sua

descoberta de quasi todos os processes lithegraphices mo-

dernamente empregades. Obteve primeiramente um privi-

legio na Baviera, e logo depeis, em 1800, na Austria, donde

OS sens obreiros e associados se espalharam pelas principaes

cidades da AUemanha e da Italia.

Introduzida em Franga em 1810 sem resultade, foi precise

que conde'de Lasteyrie a fosse estudar na AUemanha , e

d'alli a importasse nevamente em 1814. Um estrangeire por
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fim,Engelmaiin— de Mulhouse, estabeleceu em Paris as snas

ofRcinas, que em dous annos attrahiram a attencao do go-

verno. Marcel de Serres foi mandado a Allemanha para es-

tudal-a, eSennefelder acabou de a popularisar, publicando

em Paris o Trait e de I'art sur la Uthographie ; no qual>

com admiravel perspicacia , descortina os melhoramentos de

que e susceplivel a sua invengao , ate a anastatica e a chro-

molithograpliia.

A lithograpliia foi usada ao principlo para as circulares e

impresses da adminislragao : entao o seu emprego quasi ex-

elusivo foi a autographia , ou a reimpressao de paginas es-

criptas a mao.

Sobreveio depois o desenho a agulha, com que se obtem

escriptas mais perfeitas e desenhos de notavel perfeigao.

desenho a penna foi um novo progresso na arte lilho-

graphica: o artista desenha immediatamente sobre a pedra,

que absorve a tinta , e reproduz o trabalho com rara deli-

cadeza.

Mas genero que esta , e vai a estar cada vez mais em

voga , e desenho a craiao , a que materia alguma nao se

prestatao bem como a pedra. Veem-se na exposioao estampas

lithographadas com as cores mais vivas das flores e borbo-

letas, paisagens , conchas ,
petrificaQoes, estudos geognos-

licos , cartas geographicas , monumentos, molestias cutaneas

,

copias de quadros a oleo e aquarella.

Pode com proveito ser applicada ao estudo da historia na-

tural, poupando-se dinheiro e tempo, e tornando-se agra-

davel ensino para os alumnos. Ha neste ramo muitas edigoes

illustradas, massao caras, e por consequencia fora do alcance

do pobre. A geographia e a historia teriam nella um auxilio

poderoso : e com isso que se desenvolve a inlelligencia, e se

forma o amor da patria.

Anastatica e chimigraphia t a arte de reproduzir antigos

manuscriptos, impresses, desenhos, etc. As copias sao iden-
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ticas aos originaes, e imita-se com extrema exactidao qual-

quer documento ou papel que se queira.

Zincographia.— Achou-se que a pedra empregada na li-

thographia erapesada, e alem de pesada fragil; que o seu

volume occupava muito espago , e que eram poucas as minas
de pedras lithographicas de boa qualidade. Entao se comeQou
a empregar na AUemanha placas de zinco em vez de pedra.

zinco grava-se facilmente com agua forte , e havera abun-
dancia delle para todos os trabalhos : sobre elle se tem en-
saiado com bons resuUados o desenho a craiao e a cores; se

de uma vez puder ser substituido a pedra, ter-se-ha con-
seguido a nao pequena vantagem de se poder guardar em
um espa^o comparativamente pequeno desenhos de volumes
inteiros, para serem impressos como stereotypos. Por este

processo se poderao fazer cartas geographicas , se nao tao

boas como as que sao gravadas na pedra ou cobre, ao
menos mais baratas.

Chromolithographia.—iiMh tratamos fallando da sim-
ples lilhographia. Kromos (grego) quer dizer cor: e por-

tanto achromolithographia uma lithographia colorida,na qual

pincel e substituido por tintas applicadas sobre pedras

,

devendo cada uma destas depor a sua cor especial. Concebe-
se quanta difficuldade se tem de veneer, e que exactidao de
contornos e preciso que haja, havendo desenhos que exigem
ate vinte pedras differentes. Esta nova applicagao da litho-

graphia ja tem prestado servigos relevantes as artes e

sclencias , e se presta com muita felicidade a todas as suas

exigencias: concebe-se, por outro lado, que variedade de
tons pode resultar destas successivas superposigoes de cores,

que se vao modificando umas as outras indefinidamente.

Comtudo a principal vantagem da chromolithographia esta

na barateza dos sens productos. Apparecem na exposigao

cartas geographicas, que coloridas a mao custariam como
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12, e se vendem por 3 , preparadas pelos processes chromo-

lithographicos.

Engelmann e Graff apresentaram na exposiQao uma serie

muito notavel de imitaQoes de manuscriptos
, principalmente

um em pergaminho, que offerecia nao pequena difficuldade

visto se nao poder humedecer o pergaminho. Apresentaram

tambem uma imitacao feliz de antigos vidros pintados , que

elles conseguiram reproduzir com toda a transparencia e vigor

de tons que nos originaes se admira.

Hangard Mauge faz muito variada appiicagao da cliromo-

lithographia : entre as suas principaes producgoes notou-se um
desenho da fachada da Alhambra, e uma vista do interior da

Mesquita.

A Inglaterra apresentou em Hanliart paisagens magnificas

e vistas do palacio de crystal em 1851 ,
que sao obras aca-

badas, principalmente na vivacidade do colorido. Admirou-

se tambem na exposigao de Vicente Brooks uma Fuga do

Egypto, que no vigor dos tons foi comparada as obras do

Veronezo. Digby Wyatt expoz uma serie de modelos de

mosaicos recommendavel.

A Franga foi representada por Lemercier
,
premiado na

Exposigao de 1851, o qual tem publicado lithographias impor-

tantes
: entre ellas Les mintes femmes , les Wilis de Fanoli,

les Reformateurs , e le Caucase pittoresque.

Koeppelin applicou-se a parte seria da lithographia, e obteve

a mais bella das recompensas do Jury francez da Exposigao

de 1849 , de que o Estado lucrara cerca de dous milhoes de

francos , tendo-se conseguido na pedra
,
pelos sens processes

,

grande e bello mappa geographico da Franga, executado

pelos ofTiciaes do sen estado-maior. processo Koeppelin (pois

que se offerece a occasiao de tratar delle) e uma especie de

litho-calcotypia, que tem por fim reimprimir, mediante pro-

cessos chimicos, principalmente lithographias , antigas im-

pressoes , etc. A sua exposigao se enriquecia com a repro-

1
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ducoao de diplomas e cartas da epoca merovingiana , e do

traslado na pedra das obras gravadas por Bullion com o

titulo de: Le Musee des antiques.

Distinguiram-se tambem entre os lithographos : Dopter

com OS seus lengos lithographados, de que sao principaes con-

sumidores a Russia e as duas Americas ; Guesnu com as

suas impressoes de cartao e papel pintado , no que todavia

e ainda inferior aAngrand, afamado fabricante desta espe-

cialidade ; emfim Thierry freres, Paul Dupont, e Simon,

de Strasburgo, o inventor da Lavis-aquarella. Este proces-

so consiste em assentar sobre a pedra , com tinta lithogra-

phica mais ou menos aguada , as graduacoes de cada c6r

que se tenciona empregar. Por este meio obtem-se os effeilos

do pincel, e se diminue muito o numero das tiragens d©

cada estampa, porque a aquarella mais complicada nao pre-

cisa mais de dez tiragens.

Passamos a tratar da impressao natural.

Galvanoplastica. — Nao ha planta, nem mineral, nem

cousa alguma, quer seja trabalhada em relevo ou por incisao,

ou em uma superficie plana
,
que se nao possa estampar em

uma materia preparada para este effeito , dando de si uma

copia de pasmosa semelhanga. Essa estampa serve para por

meio do processo galvanico prepararem-se placas proprias

para a impressao. A Imprensa de Vienna apresentou na Ex-

posiQao reproducQoes de rendas, fosseis, plantas em flor,

folhas, differentes especies de algas, impressas em core*

e tao perfeitas que a vista nao distingue o original da re-

producQao.

E' proprio original que ministra a copia; e a corrente

galvanica que obra como uma fundigao a frio , dando resul-

tados que admiram. aerolitho que cahe do ceo , o mineral

que durante seculos esteve escondido nas profundezas da

terra, o producto d'arte,o objecto vivo, os reinos vegetal

e animal, — tudo isso se obtcm com uma camada metallica,
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da qual se lira uma placa de impressao. Os AUemacs a des-

cobriram, e com razao se ufanam de que sejam as appli-

cagoes do galvanismo o mais importanle progresso da arte

de Guttemberg.

Mas nao se limitam as suas applicaQoes a arte typographica.

Com a extrema simpllcidade dos processos electro -metallur-

gicos, as obras-primas do escopro, do cinzel e do buril , re-

produzidas em iim numero infinito de exemplares , e por esta

forma vulgarisadas ,
poderao d'ora em diante affrontar as in-

jurias do tempo, e as da mao nao menos destruidora do

homem. Sob este ponto de vista a galvanoplastica esta para

a estaluaria , esculptura e gravura, como a imprensa para o

pensamento.

Ainda mais : debaixo de outro ponto de vista mais mo-

desto, porem nao menos util, a galvanoplastica pode acudir

a muitas das nossas necessidades
;
por seu intermedio uma

multidao de objectos ou de utensis, feitos com os metaes

mais communs e facilmente oxydaveis ,
poderao ser cobertos

deuma camada, delgadanu espessa, de algum outro metal

precioso e inalteravel.

Voltemos porem a galvanoplastica como meio de repro-

duc^ao.

Nada flea fora da sua esphera de acgao ,
porque tudo quanto

OS olhos veem ,
quanto o tacto alcanga , e propriedade da cor-

rente galvanica, chegando a copiar toda a especie de quadros

nasdimensoes que melhor convier, e por tal forma que a

placa gravada podera ser reproduzida ate ao infinito.

Desde que foi possivel copiar-se esta placa, e obter-se della

coplas por precos modicos , desappareceu a difficuldade ou

mesmo impossibilidade em que estava a gravura de con-

correr com a lithographia. P6de-se extrahir pequeno numero

de exemplares ,
porquo o processo e pouco dispendioso : pode-

se extrahir um numero infinito delles
;
p6de-se reduzir ou

augmentar a imagem que se quer copiar, as maioresaum
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formato portatil, as menores as mais latas dimensoes. Re-

produc^ao fiel e perfeita dos objectos, desdeo mais pequeno

busto ate as formas mais agigantadas, nao ha para este

invento nem muito grande , nem muito pequeno , pois tudo

Ihe obedece ; e ainda vira tempo em que as obras dos grandes

mestres, hoje sem iguaes, e sem meios que previnam o seu

desapparecimento possivel por qualquer acaso, se achem

espalhadas pelas maos de todos
,
por pregos que sejam mo-

dicos. Com isso ganhara muito a arte , mas tambem nao per-

derao os proprietarios (publicos ou particulares) dessas pre-

ciosas collecgoes dos trabalhos dos grandes mestres
;
porque

assim como nao perde no valor o exemplar antigo de uma
obra de que se fizeram muitas novas edigoes, nem o in-

dividuo porque se deixa retratar; assim tambem nao per-

dera, antes ganhara , o quadro que for posto ao alcanceda

admiragao do maior numero.

t Nao contente (diz Auer) de ver como a mao do homem
Unha ja conseguido a imitagao das cousas, a propria natureza

entra d'ora em diante em scena, como creadora, para nos

communicar esse modo de reproducgao ainda mais simples.

Sem reserva nos apresenta ella todos os sens thesouros,

para que a forga galvanica os reproduza em milhares de

copias , e a imprensa os espalhe em quantidade innumeravel

pelos homens avidos de instrucgao. »

Dagaerreotypia.— Sabe-se o que conseguiu Daguerre com

a sua maravilhosa invengao de imprimir pela acgao da luz

sobre placas prateadas. Havia porem o defeito da pouca

duragao da imagem , e de que esta nao podia ser multipUcada,

excepto sendo primeiro gravada.

Photographia. — Talbot descobriu entao a photographia

sobre o papel ; mas era menos perfeito o resultado por causa

das materias heterogeneas que entram na composigao do

papel. Niepce de Saint-Victor aconselhou depois o use do
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vidro. collodio tern de prestar grandes servigos antes que

se encontre outra materia tao sensivel e delicada.

Microtypia.— Pela photographia se pode reduzir, quanto

sequizer, a imagem copiada; pela microtypia porem (que

e a photographia a microscopic) obtem-se o inverso, isto

e, augmento quasi infinito de qualquer objecto micros-

copico. A Imprensa de Vienna expoz a imagem cinco mil

vezes augmentada no momento de sahir do ovo.

A photographia tem immenso fiituro diante de si, prin-

cipalmente na reproducgao dos monumentos , vistas
,
pai-

sagens, seres e objectos imperceptiveis da natureza. Tres

igOes e um bom instrumento , e teremos ao nosso alcance as

creagoes de Deos ou dos homens , comtanto que as descorti-

nem os olhos por qualquer meio que seja; e poderemos

espalhal-as em um numero infinito de exemplares.

Nao e pois para admirar a extensao que' vai tomando a

photographia. « retrato por si so (escreveu a Presse) en-

riquece em Paris a uma corporacao de 700 photographos

especiaes
, que vendem , termo medio , tres mil e quinhentos

retratos por dia , e realisam um lucro quotidiano de cem mil

francos livres de despeza. A reproducgao de quadros , mo-

numentos, gravuras, paisagens, etc., traz-lhes um rendi-

mento ainda mais importante. . . Excede a toda a avaliagao

a quantidade de placas que o stereoscopo absorve. De fora

chegam-nos as encommendas aos milheiros ; e os nossos ar-

tistas podem apenas bastar para o consumo dos stereoscopes

parisienses. Setenta e cinco casas trabalham agora exclusiva-

mente na fabricagao dos productos chimicos necessaries a

photographia, empregando algumas dellas ate trinta operarios

por dia. »

A reuniao destes differentes processes, que em muitos

casos se auxiliam , ao espirito innovador e emprehendedor

que tem manifestado o Sr. Auer, deveu a Imprensa imperial

e real de Vienna o brilho com que appareceu na Exposigao
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universal de Londres ; e devera o triumpho que sem duvida

a espera em Franga. Em Londres mereceii ella a medalha do

conselho para a typographia, declarando os jurados « terem

recommendado uma medalha somente— nao por deixarem

de reconhecer a excellencia e belleza das provas expostas , e

a arte e perfeigao que a typographia desenvolvera em muitos

pontos; mas porque nao apparecera nenhuma producQao

que tao claramente tivesse o cunho de novidade de invengao,

ou nova applica^ao de principios conhecidos , dignos de jus-

tiflcar semelhante recommendacno , com excepcao dos pro-

ductos da Imprensa da imperial c6rte e governo de Vienna,

que ao mesmo tempo apresentava novidade de inven-

Cao, e urn numero de novas combinafoes na arte typo-

graphica. »

Accrescentaram mais estes jurados, tratando do mesmo
estabelecimento : « A Imprensa inventada em Strasburgo e

Mayenga, e patrocinada pelo imperador Maximiliano
, que

della ainda em sens rudimentos obteve obras-primas , appa-

receu nesta Exposicao com tal grao de esplendor que in-

fundiu geral sorpresa. Nao menns protegida em nossos dias

pelo sen actual soberano , a Imperial imprensa d'Austria mos-

trou-se na altura dos sens deveres , e accelerou os progresses

d'arte por numerosas experiencias em lodos os ramos. A
gravura, a xylographia, fundi^ao de typos, stereotypia ja

em f6rmas de gesso
,
ja nas de gutta-percha, ja pelo processo

galvanico ou electro -metallurgia, com cujo adjutorio se repro-

duzem sobre o papel os peixes t'osseis e animaes antedilu-

vianos; a galvanographia, a galvanotypia , e a chimitypia,

todas estas novas applicagoes da arte e da scicncia
, que em

parte fazem descortinar um futuro desconhecido , acham-se

aqui representadas. E a lithographia tambem, essa nova irma

da typographia , apparece com os novos auxiliares da chro-

rnotypia e chromolithographia.

« A ricae bella coUecgao de typos orientaes, dos quaes
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contamos mais de cem differentes especies, tao bem gravados

como bem fundidos
, prova que na Austria nao sao menos

acorogoados os estudos do que as artes.

« No meio de tantos objectos relatives a typographia, e

para admirar as placas typographicas , cada uma de 540

polegadas quadradas, executadas pelo processo galvanico,

contendo caracteres de todos os idiomas; das quaes se podem

extrahir milhoes de copias , sem que os typos se cansem ou

se quebrem. »

Os jurados dissertaram tambem , com louvor , sobre o pro-

cesso galvanoplastico
, galvanographia , chimitypia, e litho*

chromia da Imprensa imperial de Vienna.

Imprensa nacloual franeeza.

Elogiando a Imprensa imperial de Vienna, escapou ao Jury

inglez a manifestagao de um desejo
, que devia magoar pro-

fundamente o orgulho francez. Seria para desejar, escre-

veramelles, que a Imprensa nacional franeeza, seguindo o

exemplo da Imprensa imperial d'Austria , etc.— Esquecer

absolutamente aFranga, ainda seria toleravel ; mas era in-

soffrivel dizer-se-lhe em termos claros que ella se achava em
logar inferior; que llie era preciso imitar para igualar a

sua inesperada rival; e isto na typographia, nas artes que

servem para a manifestagao e communicaQao do pensamento.

Ja neste mesmo ramo a Inglaterra e os Estados-Unidos Ihe

levavam a palma na rapidez dos sens processes : faltava vir

a Austria tomar o primeiro logar na variedade, na riqueza,

na perfeigao do trabalho 1 Virem , apos ella , os Uvreiros da

Allemanha—mal conhecidos emum paiz onde nao se conhece

e mal se estima o que nao e seu , ou nao teve ainda carta

de naturalisagao — disputarem aos impressores parisienses

a bondade do material, a barateza, correcgao e elegancia

do producto 1 era para fazer desesperar os Didots , os Plons,

i
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OS Clayes, os magnatas da imprensa franceza. E comtudo
e certo que nos impressos de uso diario , nas edigoes po-

pulares, nos livros para todos, e por assim dizer de todos

OS dias
,
— nisso estao longe de offerecer aquella correcgao,

nitidez, bom gosto e baixo prego , de que se pode vangloriar

a AUemanha.

A Imprensa nacional de Franga poderia lutar na actuali-

dade com a sua rival, se de ha alguns annos estivesse estado
a sua frenle urn homem da esphera e do espirito do conse-
Iheiro Auer. Aquella conta ja alguns seculos de existencia,

pois foi fundadaem 1640; dispoe de materiaes avaliados em
muitos milhoes, emprega 1,000 operarios, possue 94 prensas

de mao, 14 machinas, muitas lithographicas, officinas de fun-

digao, encadernagao , etc. ; uma machina a vapor da forga de
30cavallos, com 700,000 kilos de typos. A de Vienna, fundada
em 1816, occupa mais de 850pessoas, possue 3,000 quintaes

de letras , 62,000 vinhetas e estampilhas , 525 especies de

caracterespatrios, 62 de differentes linguas, 126 alphabetos

e 160 milhoes de typos; trabalha com 50 prensas de ferro,

40 machinas, e pode imprimir annualmente 20 milhoes de
folhas: a sua receita e de dous milhoes e duzentos mil florins

(cinco milhoes e quinhentos mil francos).

A Imprensa austriaca nao deixaria de acudir ao chamado
da Franga, e o seu comparecimento no palacio da Expo-
sigao era como que acceitar o duello na propria casa do ad-

versario. A Imprensa nacional preparou-se para o combate

;

apresentou-se brilhantemente, mas nao sera anenhum motivo
de civilidade, mal cabida nesta casa, nem a bons officios de
hospedagem

, que a Austria devera o seu triumpho.

Louva-se na exposigao da Imprensa nacional a sua col-

lecgao de matrizes de typos francezes e estrangeiros; diversas

applicagoes industriaes , taes como a da electricidade para a

producgSo de puncQoes e ornatos.

2U
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Notani-se entre os sens productos illustrados a CoUecgao

oriental, o Bhagavata Purana, e a Imita^ao de Christo.

Trataremos agora da exposicao de livreiros.

De todos OS livreiros impressores da Franca , Didot merece

primeiro logar pela antiguidade do seu estabelecimento

,

pelos melhoranientos que a lypographia deve aos sens ante-

cessores, e pela iniportancia de suas piiblicacoes. Data o seu

estabelecimento de 1698, e desde entao tern sempre cami-

nhado na vanguarda da typographia. A um de seus ante-

cessores confiou B. Franklin seu neto, em 1790, para que Ihe

ensinasse a gravura e fundicao de caracteres. imperador

Alexandre Ihe confiou dous Russos para que aprendessem a

sua arte. Celebre pelas suas edigoes stereotypas, as magnificas

edigoes chamadas do Louvre porque alii foram impressas , as

dos Classicos francezes em todos os formatos, do Uni verso

Pittoresco, Encyclopedia moderna e Biographia geral, Didot

'

cedendo o seu estabelecimento a seus filhos encerrou a sua

carreira industrial com a pequena mas soberba edigao de

Horacio , honrando a Franca com tres dos seus melhores im-

pressores— Duponl , Plon e Clave.

Mame.— estabelecimento de Mame, fundado em Tours

ha meio seculo , foi considerado na Exposigao de Londres

como typographia da primeira ordem : e e, segundo alguns

Francezes pretendem , o mais vasto estabelecimento de par-

ticular que existe na Europa. As galerias de livros encader-

nados ou cartonados contem dous milhoes de volumes , sem

fallar nas folhas soltas : tern vinle prensas mecanicas , ma-

chinas de assetinar e de corlar papel, lodas movidas a vapor;

a officina de encadernacao pude conter mais de mil operarios;

mas nisto, como no mais, emprega, por todos, 1200. Em
summa calcula-se (o que nao escrevo sem hesitagao) que

elle produz 15,000 volumes por dia, lomando por termo

medio um volume em 12, de 10 folhas cada um. Entre os

productos expostos por esta casa , distinguiu-se a obra illus-
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trada

—

La Touraine , histoire et monuments, — principal-

mente o exemplar impresso sobre pergaminho por uma prensa

mecanica.

Os tres discipulos de Didot, de que ja fallamos, estao na

primeira plana da typographia parisiense , e se recommen-

dam pela nitidez e luxo de suas edigoes.

Clave expoz a sua Historia dos Pintores, e muitas outras

de notavel merecimento. A sua execugao typographica e per-

feita, e comtudo na sua officina emprega-se frequentemente

a prensa mecanica, que sob a sua direcQao parece nao

ceder em cousa alguma as manuaes.

Furne , Masson , x\myot e Delalain— o primeiro , editor do

Museo de Versalhes e de Milton ; o segundo, das obras de

Cuvier e medicina ; o terceiro , de muitas obras illustradas

;

ultimo , de livros para festas e premios de coUegio : Ha-

chette, para OS livros de instrucgao; Bachelier, para as ma-

thematicas ; Cotillon
,
para legislagao e direito— completam

esla serie de livreiros recommendaveis.

Para acabar com a exposiQao franceza , deixaremos con-

signado que a typographia e seas ramos accessorios oc-

cupam em Paris 50 milhoes de capital, outro tarito nos

departamentos ; e calcula-se em cerca de 400 milh5es os

seus productos.

Allenianlia.

Leipzig e na AUemanha a cidade onde a imprensa se tern

mostrado mais activa e mais rica. Brockhaus quasi que e

para a Europa o que Didot e para a Franca. Com uma typo-

graphia vasta, com uma livraria relacionada e acreditada

em toda a Europa , com numerosas prensas mecanicas e

manuaes, stereotypias, e fundigao de machinas proprias para

a arte typographica, apparece em Paris como em Londres

credora de elogios , como quern ha trinta annos trilha essa

carreira, que deixai'a mais rica do que achou. Diccionario
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da conversagao (allemao) , que serviu de modelo as obras de

igiial titulo — ingleza e franceza— , obra extrahida a du-

zentos mil exemplares , e que
,

gracas aos supplementos

accrescentados , se vai conservando ao nivel dos actuaes

conhecimentos ; a Revista da Sociedade dos Orientalistas

AUemaes , dirigida por Hermann Brockhaus ; a Encyclopedia

das artes e sciencias , fundada por Erch e Gruher ; a Ency-

clopedia de medicina e cirurgia; os escriptos sagrados de

Zoroastro , e immensas publicagoes da litteratura allema e

estrangeira — taes sao os principaes productos desta casa.

Teiibner apresenta a correcta e stereotypa edicao das obras

completas dos classicos gregos e latinos , tao recommendaveis

pelo accurado do texto , como pelo barato da impressao
;

pois com 50 thalers ,
pouco mais ou menos , se pode obter

estas duas preciosas collecgoes. Hirscbfeld expoz a obra mag-

nifica de— OraQoes — , impressa em letras de ouro , da qual

s6 extrahiu quatro exemplares , o da Exposigao que Ihe per-

tence , e tres outros que foram offerecidos— um ao Pontiflce,

outro ao Imperador da Austria , e o ultimo ao Rei da Sa-

xonia.

Resta-nos, por fim, mencionar Julius Perthes, de Saxe-

Gotha, editor do estimado Atlas de Berghaus ; e Giesecke

8 Devrient, de Leipzig, cujas impressoes, bem que o seu

estabelecimento date de tres annos, rivalisam com as me-

Ihores de Inglaterra e Franga.

Inglaterra.

A exposigao da typographia ingleza nem por isso avultou

muito, que foi talvez devido ao receio de nao serem

OS sens expositores admittidos no palacio da Exposigao. Bas-

taria a Escossia e as typographias de Edimburgo para acre-

ditar e recommendar a sua imprensa. Esperaram-se , mas

debalde, os productos de Longmann, Highley e Churchill.
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Entre os seus poucos expositores notaram-se as obras de

Clowes, Catalogo illustrado da ExposiQao de 1851 , e al-

gumas bellas publicagoes de Bolm , Bradburg e Ewaur ; Addey

6 Cob, de Londres; Heigher, de Manchester; e Muir, de

Glascow. Notou-se por fim , mas como curiosidade , um tra-

tado de anatomia em lingua Indiana . com o inglez ao lado

,

publicado em Calcuta pelo Dr. Mouat.

Belsiea.

Apezar de vexada e achanada pela convenQao , hoje eu-

ropea, da propriedade litteraria, que com mais razao se

poderia chamar propriedade typograpbica , a Belgica deu,

ainda assim, neste ramo alguns expositores, que sus-

tentaram a reputagao desse paiz activo e intelligente. Taes

sao : Dessain , impressor da Santa Sede , e de excellentes

obras liturgicas; Jamar, de Bruxellas, com o seu Rheno mo-

numental e pittoresco ; e Greuse , com a bella edicao Acta

Sanctorum. Recommendam-se, alem destes, Van-Doorselaere.

de Gand ; Carterman , de Tournay ; Hayez e Parent, de Bru-

xellas ; e Van-Velsen , de Antuerpia.

Hollauda.

A Hollanda apresentou algumas publicagoes, que mere-

ceram elogios dos jornalistas francezes: citam-se, entre as

melhores, a Vida de Guilberme II, impressao de Fubrina

Haya; o Diccionario universal bistorico, etc. , francez e bol-

landez , da typographia dos irmaos Van-Cleef ; as obras do

poeta Van-den-Vondel, publicadas porBinger; Panhes, por

Beets; asMulberesBiblicas, por Kruseman d'Harlen ; as Bi-

bliasem lingua javaneza, por Fubri e Smits; oNovoTesta-

mento, em lingua malaia, por Euschede d'Haarlen; as AcQOes
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heroicas dos Hollandezes no mar, obra impressa por Buffa

e Filho , de Amsterdam.

Encerramos aqui a lista dos paizes expositores , e passamos

a novo assumpto.

Fundi^ao de typos.

A forma de caracteres adoptada na Allemanha depois do

descobrimento da imprensa foi o gothico ; depois os angulos

dasletras se arredondaram , e formaram-se os caracteres semi-

gothicos.* Na Inglaterra , Caxton adoptara um genero de ca-

racteres a imilagao da letra de mao usada no sen tempo. Na

Italia
,
porem , os Aldos adoptaram os caracteres romanos

,

que fizeram cahir no esquecimento os caracteres semi-go-

thicos. OsElzeviros, Ibarra na Hespanba, e Baskerville na

Inglaterra , modificaram a forma dos typos, segmido o gosto

do tempo. Modernamente porem tern elles sido victimas de

todas as extravagancias do mao gosto; compridos, largos,

delgados ou esparramados , segundo o capricho dos fmidi-

dores ou impressores, para com isso attrahirem a curiosidade

do publico. Parece comtudo que se procura ir de novo

adoptando as formas classicas , com as quaes os mestres da

imprensa nos legaram as suas magnificas edicoes.

Schoeffer inventou a fundigao de letras na origem da im-

prensa, e nenhum progresso fez este ramo ate a adopgao da

forma chamada americana , que permittiu fundir-se um tergo

mais de typos do que pelo methodo ate entao empregado. Mas

nao era tudo conseguir-se maior produccao, e tal que cor-

respondesse as exigencias sempre crescentes da typogra-

phia. As prensas fundidas , a parafuso , chamadas Stanhope

;

as de alavanca ou colombianas; as mecanicas de cylin-

dros movidas a vapor, accrescentaram enormemente a

forga da presslio sobre as formas ; era pois necessario

,
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adoptadas estas prensas, procurar meios de dar mais duraQao

e resistencia ao metal dos lypos.

Segundo M. Didot, a liga antigamente iisada se coinpunha

de 100 libras de chumbo coin 36 de regulo de antimonio:

para a sua stereotypia F. Didot viu-se obrigado a empregar

40 libras de cobre, 60 de estanho e 100 de regulo de an-

timonio. Os caracteres assim obtidos tinham tal rigidez que

podiam ser cravados em placas de chumbo, que depois

serviam de malrizes. Todavia nao era isto bastante.

Em 1840 fundidor Colson introduziu o ferro com liga

de estanho na composigao do metal dos caracteres da im-

prensa
;
processo hoje usual (na Inglaterra e Franga)

,
pois

quadruplica a duragao dos typos.

Luc Vander-van-Newton introduziu a innovagao de cobrir

de cobre o olho da letra pelo processo galvanoplastico; meio

que augmenta consideravelmente a sua duragao.

Charles Derriey (Francez) applicou-se ao genero difficil dos

ornatos, e tern nomepelo aperfeigoamento das vinhetas mo-

veis , que servem para formar certas combinagoes de de-

senhos , como os typos para as palavras. Derriey conseguiu

tambem formar tragos calligraphicos de desenho original e

perfeito, e sem solucao de continuidade nas juncturas das

pegas.

Charles Laboulaye vai comegando a aproveitar a forga da

galvanoplastica : diz-se que elle ja obteve por este processo

duas mil madres de letras de cartazes , incomparavelmente

mais bellas do que as obtidas por meio da fundigao ,
mesmo

depois dos retoques , (jue sempre alteram os contornos.

Sendo os caracteres urn verdadeiro instrumento de tra-

balho , e lao importante a sua duragao como o bom prego

por que possam ser havidos. l>aboulaye conseguiu dar um

grandc passo empregando usualmente, e sem augmento de

prego , uma materia lerruginosa muito resistente ,
que elle

mistura a materia dos typos em fusao. Por outro lado , con-
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corre tambem para o baixo precjo dos seus productos o

emprego das suas machinas-typos ; fabricagao mecanica que

produz vinte mil letras por dia , e que podem ser vendidas

um tergo menos do valor dos caracteres obtidos pelos pro-

cessos ordinarios.

A fundigao typographica de Battenberg, creada em co-

medos de 1843 , compareceu dignamente na Exposicao fran-

ceza: applica-se a pane artistica desta industria, e o seu

estabelecimento faz grandes supprimentos as principaes

typographias de Franga e de fora della.

Encaderna^ao

.

Desde que em vez dos rolos que os antigos usavam para

conservagao dos manuscriptos, se comegou a introduzir como

meio mais commodo a superposigao de folhas , nasceu a

arte da encadernaQao. Existiu pois essa arte antes do des-

cobrimento da imprensa: e com razao, pois muitos desses

manuscriptos representavam grandes valores, e taes que

todos OS meios eram poucos para os conservar illesos das

injurias do tempo. Conta-se que a bibliotheca, entao afa-

mada, de Carlos V da Franga, compunha-se de menos de

mil volumes ; e nesse tempo eram elles considerados como

tao preciosos, que em muitas bibliothecas estavam presos

as estanles por correntes. Ainda nos restam , bem que raros

.

alguns desses enormes bacamartes antigos , fechados entre

duas taboas de carvalho , com pregos e chapas monstruosas,

e tao pesados que era preciso u i a estante na qual esti-

vessem coUocados ; sendo que o abril-os e fechal-os ja nao

era pequeno trabalho. luxo e aperfeigoamento das artes

f Oram introduzindo novos modos , se bem que mais custosos,

de se guardarem semelhantes preciosidades : o gravador, o

brinquinheiro, o ourives, o lapidario, o joalheiro, mil outros

officios foram postos a contribuigao para adorno dos magni-
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fieos volumes — cinzelados, gravados, adornados de placas

d'ouro , enriquecidos de pedras preciosas. A Allemanha ainda

hoje apresenta amostras destas encadernagoes artisticas,

magnificas sem duvida , mas que pelo alto prego por que

sahem so podem servir para presentes de soberanos a so-

beranos.

Os Arabes, mestres da verdadeira encadernagao, que deve

ser ao mesmo tempo ligeira, duradoura e commoda, come-

garam a empregar o marroquim , em cujo fabrico Marrocos

foi por muito tempo afamado. Este modo de encadernacao

passou a Italia, e d'alli se estendeu pelo resto da Europae

do mundo ; mas os marroquins do Levante ainda sao afa-

mados, apezar da arte com que os Russos aperfeigoaram o

cortume dos couros; apezar das tintas, pao-brazil, cam-

peche , anil , etc. , com que na Europa ha alguns seculos se

preparam. Depois dos de Marrocos, sao mais procuradas as

pelles de carneiro de Hespanha.

N'outro tempo a encadernagao era uma arte; mas arte por

demais complicada
, por exigir do operario o complexo de

industrias
,
que hoje occupam duzias de proflssoes diffe-

rentes. Ao passo porem que os livros se foram tornando

de uso mais vulgar , e a leitura como uma necessidade , foi

preciso que a rapidez da encadernagao acompanhasse de

perto a da propagagao dos livros , e que o sen prego nao

fosse exorbitante. encadernador tornou-se um official

mecanico; mas os seus productos, se bem que muito mais

baratos do que outr'ora , estao longe de terem descido na

proporgao da barateza por que se estao vendendo os livros.

Comtudo e tal a vulgarisagao da lingua franceza , e o con-

sumo dos seus productos litterarios, que esta industriaso-

mente em Paris occupa 400 officinas
;
poucas dellas realmente

boas, mas cujas transacgoes, durante o curso do anno, montam,

segundo se diz , a quatro milhoes de francos. Nella se oc-

cupam dous mil obreiros de quasi todos os sexos e idades.
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Mas todos estes productos se assemelham , ao menos na

apparencia, porque forgados a prodiizir muito e barato,

nao era possivel que cada um conservasse o cunlio de sua

individualidade.

No relatorio
,

ja algumas vezes citado , de M. Didot

.

aconselha este liabil impressor, cuja casa se tern tornado

notavel em todos os ramos da sua profissao , o eniprego de

certas cores na encaderna^ao de obras de cerla nalureza

;

de niodo que n'uma coUeccao de livros bastasse a simples

inspecgao para se conhecer a ordem de materias contidas

em cada volume. Esta idea nao nos parece extraordinaria-

mente proveitosa.

Pretendem os Francezes que as suas encadernagoes se po-

deriam chamdii' artisticas , comparadasas inglezas; comtudo

os AUemaes
,
que sao entendidos neste ramo , confessam que

os Inglezes Ihes levam apalma : e de certo sao os primeiros

encadernadores do mundo . tanto em solidez como em per-

feigao. Appareceram na Exposicao de Londres encadernaQoes

de luxo de 80 libras cada uma ; e quanto as ordinarias

convem notar-se que , se os livros sao mais caros do que em
Franca , as encadernaooes sao alii mais baratas. Depende islo

de querer o encadernador francez executar por suas maos

todas as partes de que se compoe a encadernacao, em quanto

inglez divide e simplitica o trabalho, creando por assim

dizer dentro do sen estabelecimento tantas outras manu-

facturas, onde essas differentes operagoes se executam. No

que brilham os Inglezes (porque assim se vendem os sens

livros de ordinario) e na cartonagem. Ha officinas em Lon-

dres, taes como as de Rennanl, Leiglhon, de W'estley
,
que

podem em seis boras dol)rar, cozer , cobrir e dourar ate 1,000

volumes, se ja tiverem promptas as capas. Os desenhossao

ricos e variados (no papel das capas), em harmonia com a

materia de que se trata em cada volume , o dourado ex-

cellente e a costura solida.
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Sao poucos OS expositores inglezes neste ramo : excitou a

curiosidade um volume encaderaado por Francisco Bedford ,

de Londres , magnifico in-folio , em marroquim verde com

ornato de ouro e cores. M. Riviere expoz o Relatorio dos

commissarios a Exposi^ao de 1851 ; Leighton e Hodge uma
rica colleccao , onde se nota o volume « As artes industriaes

no seculo XIX
,
por Wyatt. »

BrockhauseDevrient, de Leipzig; Murquardt, de Bruxellas

;

Beck,de Stockliolmo, apresentaram tambem magnificas enca-

dernaQoes. Apresentaram-se igualmente os Francezes Simier

,

Lebrun, Curmer, Despierres, Engelmann, M™' Gruel, de

Paris, e Mame, de Tours.

Antes de fecharinos este capitulo devemos deixar consigna-

do que a Ingiaterra, AUemanha e Estados-Unidos , apre-

sentaram differentes modos de encadernacao de registros

,

notaveis pela solidez da capa e igualdade do pautado. Me-

receu elogio o Livro-mestre exposto por Garte, de Paris:

e solido , elegante, com dorso e cantos metallicos , abrindo-se

facilmente, apresentando a penna uma superficie toda plana*

cravejada de botoes nos angulos
, que impedem o rocar da

capa contra a mesa.

Observaremos
,
por fim

,
que o luxo e riqueza das antigas

encadernagoes foram causa de se perderem preciosidades

litterarias; porque nesses tempos de lutas c devastagoes, a

cobiga da soldadesca nao poupava objectos de prego que Ihe

cahissem debaixo das maos. Causas differentes , mas origi-

nadas do mesmo principio, produziriam hoje iguaes resul-

tados. vandalismo moderno , em algum recanto da Europa,

nao poupou as encadernagoes communs, por isso mesino que

nao tinliam prego. Em Portugal
,
por exemplo , com a ex-

tincgao das ordens monasticas , assolaram-se impiedosamente

ricas bibliothecas , de cujos volumes se arrancavam as capas

para serem vendidos a peso , como papel de embrulho nas

tabernas.
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Hoje , que se exige das encademagoes e solidez , como

garantia de duragao : elegancia com simplicidade , commo-

didade e ligeireza do volume , e bom prego da mao d'obra.

Os Inglezes , AUemaes e Norte-Americanos , parecem ser os

que de mais perto vao alcanQando estes resultados.

Prensas.

Asseveram os profissionaes , que ainda que nesta Expo-

sigao as prensas typographicas nao apresentem nenhum sys-

tema realmentenovo, muitas, se naotodas, se distinguem

por importantes aperfeigoamentos e acabada execugao. As

de origem franceza nao se prestam porem as enormes

tiragens das americanas ou inglezas, pois que as mais rapidas

sao as chamadas universaes , de Marinoni
,
que nao dao mais

de seis mil folhas por bora.

Ha duas especies de prensas typographicas, para fazer

uma divisao geral das que foram expostas: as de cylindro
,

em que um ou mais cylindros desdobram a sua superficie

sobre os typos; e as de platimi , nas quaes a pressao se

exerce como nas prensas de mao, ainda que sejam movidas

mecanicamente. Nestas.. como a pressao se exerce simul-

taneamente sobre toda a forma , todos os caracteres resistem

conjunctamente, e por isso nao estao tao sujeitos a damno :

nas de cylindro, porem, a pressao tern logar em uma aresta

dos typos, supportada por um numero comparativamente

pequeno de outros ; tem porem a vantagem da rapidez da

tiragem, e era por isso exclusivamente empregada na im-

prensa periodica ou diaria , ate que Dutastre , com as suas

prensas de cylindro, provou a facilidade de se tirar com

ellas obras que reclamavam maior cuidado.

M. Dupont expoz algumas prensas de platina, movidas

mecanicamente. Dermiane, um dos seus operarios, expoz

uma engenhosa machina de tirar provas
,
que poupa os typos
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e tempo , dando provas tao legiveis quanto e precise

desejar-se. mesmo fabricante apresentou iima prensa li-

thographica, na qual o operario da a linta e o vapor deter-

mina a pressao.

Notaremos de passagem as engenhosas machmas de Lecoq,

de summa utilidade nos caniinhos de ferro, onde houver

muita concurrencia. Uma imprime emimera 10,000 Mlhetes

por hora, ou, termo medio, 70,000 por dia, com o trabalho

de uma so pessoa. Oiitra para contar e veriflcar estes bi-

Ihetes, permittindo reconhecer facilmente qualquer subtrac-

Qao ou substituigao, e produzindo o dobro daquella primeira,

isto e, 140,000 por dia. Outra emfim para datar e dis-

tribuir; operagao a que se procede poucos minutos antes

da partida do trem, porque cada bilhete indica o dia da

partida e comboi em que vai o portador. Estas podem datar

mais de 1,200, ou com mais exactidao, 1,350 bilhetes em

meia hora.

Concluiremos esta rapida resenha com a noticia de uma

das machinas mais curiosas que se apresentaram na Ex-

posi^jao franceza, quanto a novidade, e lalvez mesmo quanto

a resultados subsequentes. Na typographia do Froedeldnder,

jornalde Copenhague, funcciona uma macliina de comp6r,

semelhante a esta que passamos a descrever.

Supponha-se um cylindro vertical, com tantas hastes de

cobre quantos sao os diversos caracteres ou signaes que e

preciso empregar na composigao. Esle cylindro divide-se

em dous; o superior se move ao impulso de um pedal,

gyrando sobre o inferior , e neste movimenlo de rotagao para

um momento ,
quando coincidem os sens entalhes com os

do cylindro inferior ; estes entalhes sao differentes em cada

haste , e correspondentes a forma de cada classe de typos.

Assim
,
quando os typos agglomerados no cylindro superior

que roda chegam ao sen entalhe, cahem na haste do cy-

lindro inferior, occupada cada uma por uma so ordem de
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typos, — a — ,
por exemplo. Esta machina tern teclado com

um numero de leclas correspondentes as hastes do cylindro,

e marcadas cada uma com as letras ou signaes que Ihes

compete— a, b, c, etc.

compositor , depois de ter enchido as hastes do cyUndro

superior com os caracteres que vai encontrando , sem exame

nem escolha , assenta-se ao teclado , move o pedal , o cy-

Undro gyra, e as letras vao cahindo mecanicamente nas

hastes ou fios a que pertencetn. Se ao mesmo tempo fere

teclado , a letra correspondente a cada tecla encontra uma
aberta, e soliando-se do cyUndro inferior, entra por pe-

quenas divisoes, tomando pouco a pouco a posi^ao perpen-

dicular , e indo enfileirar-se em uma pequena calhe , onde

formam syllabas
, palavras , linhas

,
que depois se paginam

com facilidade.

De todas as tentativas feitas para a impressao mecanica,

esta e sem duvida a mais importante e engenhosa
,
porque

toda a machina nao importa em mais de 7,000 francos,

occupa um limitadissimo espaco , e sobretudo porque o tra-

balho difficil da distribuigao dos typos se faz aqui de modo
prompto , correcto , e sem perda alguma de tempo.

Beflex.oes acerca^tle uma impren^a niodelo.

Os productos da imprensa moderna
,
que vimos expostos

no palacio da Exposicao , nos suggerem algumas reflexoes

,

com que julgamos dever encerrar estas informacoes.

A typographia nao e slmplesmente como qualquer outra

industria, que pode ser exercida por quem o quizer, sem
mais effeito que o de enriquecer o industrial que nisso se

emprega ; enriquece e illustra ao mesmo tempo a nagao onde

ella se desenvolve, ee, por assim dizer, o thermometro da

illustraQao de qualquer povo. OsVieweg, Brockhaus, Ben-

tlys eDidots, nao sao so industriaes inlelligenles e felizes;
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sao hoinens benemeritos da Allemanha , da Inglaterra e da

FrariQa , sobre cujos paizes reverte em grande parte a sua

gloria, e o nome que na sua arte adquiriram. Por isso

todos OS paizes , mais ou menos illustrados , ate o Mexico

,

India e Australia , apresentaram os productos da sua im-

prensa como documento dos passes que vao dando no ca-

minho da civilisacao e do progresso. Por isso todos, ou quasi

todos OS governos , auxiliaram a imprensa no seu comego ,

e alguns ainda hoje sacriflcam sommas enormes , sustentando

vastissimos estabelecimentos desta ordem ; e com razao o

fazem
, porque a imprensa, como muitas outras das indus-

trias que mais ou menos intimamente se ligam as bellas-

artes, parece nao poder chegar ao pleno desenvolvimento

que cada paiz comporta senao com o auxilio e forte pro-

tecQao do governo. E os governos
,
qualquer que seja a sua

furma, nao julgam impolitico, mcsmo quando cerceam toda

a liberdade a imprensa , dar-lhe todo o adjutorio para que

ella materialmente se desenvolva e prospere. As cortes de

Vienna, Paris e Uoma, tem magnificas typographias. Em
Hespanha e Portugal as melhores imprensas sao as do go-

verno ; e quasi o niesmo se pode dizer da— do Parlamento —
em Londres.

Brazil estaria no caso de ter uma typographia ampla-

mente dotada , comprehendendo pelo menos a fundigao

,

impressao , lithographia e encadernagao. A nossa forma de

governo, quando nao fossem outras consideracoes, exigiria

esse sacrificio ,
para nos nao acharmos em todas as cir-

cumstancias na dependencia dos particulares. As despezas

seriam de ccrto muito grandes ; mas convira attender-se a

que se nao gasta pouco com a publicagao dos actos officiaes

e debates das camaras, com o auxilio pecuniario a diversas

corpora^es scientificas ; auxilio que poderia ser diminuido,

imprimindo-lhes o governo os sens traballios.

A verba destas economias avultaria cxlraordinariarnente,
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si se attende a que o governo faz imprimir fora o seu papel

sellado , bilhetes do thesouro , notas
,

passaportes , etc. A
Imprensa nacional se poderia encarregar dessa tarefa , como

a Imprensa de Vienna, a qua! imprime tambem todas as

obras e trabalhos que della exigem as autoridades publicas

do Estado ; acoroQoam as artes e sciencias , nos casos em
que nao bastam os meios dos estabelecimentos particulares

;

e emfim , ao aperfeigoamento de todas as artes graphicas , no

que tem conseguido merecida reputagao.

Ainda uma outra vantagem haveria nisso para nos : e que

essa imprensa poderia ser , e necessariaraente se tornaria

,

com uma boa direcgao , uma excellente escola de operarios

e artistas
, que podessem bastar para as exigencias da typo-

graphia na corte e no Brazil.
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PHILOSOPHIA

BOSSUET E VICO.

A espada do Apocalypse, que esta pendente dos labids

de Deos , como uma chave que fecha o sacrario da creagao

e de todas as verdades, foi em 1681 tocada pela mao de

um theologo, e quarenta annos mais tarde pela de ufti

philosopho. que revelara o theologo se acha estampado

em um livro intitulado : Discours sur rhistoire unioerselle';

e que observara o philosopho resumiu-se n'um outre

livro denominado : Principi di una scienza nuova intonio

alia natura delle nazmii , li qiiali ritrovano altri principi

del dritto universale delle genti.
'

theologo chamou-se Bossuet , e o philosopho Vico. Bos-

suet collocou-se fronteiro a todas as idades e tempos da

terra, circumvoou com olhos aquillnos por sobre todos os

factos humanos , abarcou-os com a grandeza do seu engenho,

pautou-os chronologica e rapidamente, e offereceu a con-

templagao do pensador esse painel de maravilhas , illuminado

pelo olho da Providencia. Antes delle nenhum mortal havid

remontado a tanta alteza , nem havia tentado em tao vasta

escala , nem mesmo Santo Agostinho, explicar as leis secretas

pelas quaes a humanidade se desenvolve ; nenhum havia

achado na Biblia a demonstragao do problema que resolve

todas e as mais difficeis questoes humanitarias.
*

25
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A resultante das muitas forgas que actuaram em todas

as peripecias do genero humano
, para elle , esla no ceo.

A forga altriz e molriz, no dedo deDeos ; e os efTeitos, na

causa providencial.

Cicero e Platao , os maiores arrojos da antiguidade

,

flcaram muito aquem da aguia de Meaiix
, que ousou balisar

e assignalar todos os passos da humanidade pelas pedras

dos altares , certamente os padroes niais signiflcativos do

pensamento organico da sociedade, os seus mais solidos

alicerces, eos docunientos maisveridicosde suaexistencia;

porque reflectem os" segredos do corafjao na vida do pen-

samento e da came , na dOr e na esperanga , e na corpo-

riflcagao das ideas , quando sao interrogados pela sa phi-

losophia.

^ Bossuet, olhado como pensador e escriptor, como pro-

ductor na materia e na forma , e o primeiro vulto pensante

do seculo de Luiz XIV , e o representante de um cyclo que

Tiu florescer successivamente Newton e Leii)nitz. histo-

riador da Providencia vai nas idades do mundo marcando

as differentes epocas , caracterisando-as pelos seus mais no-

taveis acontecimentos , c subtilmente indagando as vias se-

cretas e os designios arcanos pelos quaes fundaram-se

,

floresceram e decahiram tantos imperios ; indaga o como

baixa a luz ou se espalham as trevas, afim de que se

cumpra a vontade immutavel de Deos ; e nao contente com

haver assistido aos acontecimentos de todas as epocas

da creagao ate o dia em que escreveu seu livro, e de os

ter explicado pelos seus principios orthodoxos, asuamente

parece langar-se no futuro , e mostrar a posteridade a melhor

senda e os meios verdadeiros e mais seguros para se co-

nhecer a causa e origem de todos os acontecimentos hu-

manos.

Naquella narragao , tudo se concatena admiravelmente

,

tudo se concentra e se desenvolve como n'uma epopea.
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onde a magia d'arte, a forga do raciocinio , e a lougania
e gravidade do estylo , nos obrigam a confessar a acgao
perpetua, unica e exclusiva da Divindade sobre o liomem.
Deos e o herue do poema , os seculos seus cantos , a hu-
manidade a narragao, e o maravilhoso aquella phenix
perpetua que se abraza, consome-se, e renasce nesse lume
que marcha do Oriente para o Occidente , e que em cada
phase de sua orbita providencial recebe uma centelha que
augmenta e o engrandece progressivamente.

Colloeado n'uma esphera superior , naquella esphera de-
sejada por Archimedes para apoiar um extremo da sua
alavanca

,
elle ve , ao aceno de Deos , cahirem nagoes

,

resurgirem de seus tumulos oulras, e a humanidade asse-
melhar-se ao gigante do Ariosto, que , depois de espedagado,
unia e recompunha todos os seus membros , erguia-se

,'

caminhava, e de novo combatia.

Bossuet tinha aquellas virtudes singulares que Michelet
encontra nos homens da renascenga , a que elle alcunha
de solitarios, porque elevava tudo quanto via, transformava
quanto manipulava

, e sublimava tudo o que havia parecido
grande nas maos dos outros.

Entre elle e Vico ha um ponto concorde e inalteravel:

da divindade d'alma na espiritualisagao da humanidade.
Vico nao se collocou nas alturas das vistas Iheologicas

,

nao se convenceu de que os designios da Providencia eram'
por elle conjecturados

, como Bossuet , e nao explicou a
;historia como se ella fosse sua feitura ; austero epositivo,
procura nao so a lei dos acontecimentos nos proprios acon-
tecimentos, mas ainda a lei de todas as cousas que ex-
primem o pensamenlo humano , e tambem aquella em que
se comprehende o mesmo pensamento.

Bossuet nos ensina a crer pela autoridade e pela reve-
lagao

;
Vico pelos processos da philosophia e da razao.

Bossuet nos apresenta o homem transmudado de sue-
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cessivas maneiras , mas perpetuamente sujeito a acgao im-

mediata de Deos
,
quer na sua exaltaQao

,
quer no seu de-

clinio e no seu aviltamenlo ; senipre o encara como urn

instrumento nas maos da Providencia, cujos decretos se

devem cumprir. Vico , empregando os sens profundos es-

tudos na hisloria de todos os tempos e de todas as naQoes

,

com uma rara e arguta philosophia, estabelece os eternos

principiosda sua sciencia nova, segundo os quaes o homem,

independente da natureza externa , sempre e por toda a

parte se desenvolve da mesmamaneira; e quasi que se ma«

nifesta como a argila nas maos do menino fluminense e do

africano quando ainbos , nascidos e educados em zonas op-

postas, querem flgurar um artefacto, um homem, um animal,

que se modela com a mesma apparencia e rudeza de ca-

racter na imitagao. Das leis absolutas do pensamento deriva

este desenvolvimento apos um longo esforgo de indagagoes

metaphysicas e aprecia^es subtilissimas e sensatas.

primeiro modo nos conduz a predestinagao da theologia,

segundo germina em certo modo um fatalismo que repre-

senta a estrada da razao cultivada : n'um ha um movimento

de ideas e de consequencias systematicas , onde os factos e

as cousas tomam todas as formas possiveis e justificam igual-

mente todas as theorias , a primeira vista contradictorias

;

no outro, com quanto seja uma luta continuada do melhodo

geometrico e do methodo de induc^ao , nao deve parecer-

nos um affan perpetuo no expUcar a idea do pensamento

universal que preside em todas as obras , e no assimilar a

investigagao e observa^ao historica a investigagao intima da

consciencia humana.

Bossuet brilha sempre pela elegancia da forma , e Vico

procede com pouca amenidade
, porque 6 rude e secco como

um archeologo.

Bossuet lampeja vivissima luz
,
que offusca a vista , e ra-
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pidamente esclarece a escuridao que sea genio tornara ve-

neranda.

Vico e urn astro viviflcanle, que na pompa de todo o seu

esplendor diffunde os seus raios , e tuda aquece e fecunda.

theologo francez explica os eventos da historia como

um interprete systematico da Divindade; e o philosopho

napolitano os explica como grave e severe indagador. Ambos
receberam a luz do engenho , a missao de edificar o espirito

na indagagao da verdade pelo passado , mas ambos deram

uma direcgao diversa a sociedade. Um , cheio de sentimentos

religiosos , voltou o pensamento humano para o ceo ; o outro

olhou para a terra com o intuito de felicitar os povos ; mas

ambos concordaram na divindade da humanidade pelo in-

suflo da Divindade e preexistencia de suas leis.

Amo Bossuet porque me fez entender a Biblia e achar

em tudo uma causa providencial ; e a Vico porque me
illuminou no caminho da historia, nas pesquizas da verdade,

ja parlindo da materia para o espirito , ou do espirito ca-

minhando para a materia.

Vico fez um livro para o homem preparado, e Bossuet

uma historia para todas as idades, e m6rmente para a

juventude.

Bossuet, no men fraco entender, deve ser o compendio

historico preferido pe!o Conselho da Instrucgao publica, por-

que da a razao de todos os aeon fecimentos , e nao desvia

a educaQao moral dos meninos dos preceitos da religiao de

Jesus Christo.

A educacao so e proveitosa quando forma o cidadao e

sobe delle a familia e anacao, pela equipendencia de seus

elementos moraes , nao s6 na unidade do dogma da reUgiao

como no da patria.

1857.



BOTANICA.

DESCRIPQAO DA ARVORE DEXOMIXADA PELO \TLGO

BAINHA DE ESPADA

PERTE^^.CENTE a' ORDEM NATURAL DAS ARTOCARPEAS , E PROPOSTA-

COMQ TYPO DE UM GENERO KOYO.

Aeanthinopbyllum , Genus novum, Ordini Artocarpearnm pertineng,

quod Judicio Botanicorum subjicit Francisco Freire AllcmftOa

GEXERIS CARACTERES.

Flores dioici. Masculorum receptacula 'stipitata, cylin-

dracea, toto ambilu bracteis peltatis, pedicellatis, ad per-

pendiculum insertis, stricte cooperta: inter quas flores emer-

gunt numerosi , nionandri , nudi; filamentis crassis , rectis,

vix bracteas superantibus ; anterce loculis oppositis, apici

filamenti oblique dorso aduatis , supra conjunctis , rima

superne apperientibus.

Foeminarum receptacula globosa, pedunculata, bracteis

destituta, undique florifera. Fores perigoniati , sessiles. Pe-

rigonium urceolatum , herbaceum apice incrassato perfo-

ratum. Ovarium , ante foecundationem superum
,

poslea

semiinferum, unicellulare,ovulumunum, analropum, prope

verticem cavitatis pensum , continens. Stylus crassus, iii-

clusus, in lobos duos stigmaticos, latos, exclusos, diver-

gentes divisus.
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Fructus ,
perigonio aucto pulposo reconditus , baccae-

formis. Pericarpium membranaceum
,
pulpa perigonii semi-

immersum. Seminis testa membranacea , chalaza arapla re*

ticulata, portionem immersam totam occupante, insignita.

Embryo crassus , ex albuminosus , rectus ; radicula minima,

inclusa, supera; cotyledonibus hemisphericis , sequalibus.

Arbor, cujus genitalia hie succinte sunt descripta, affi-

nitateshabet cum eis, quse ad Genus Brosimum, seu Soro-

ceam, diUt Perebeam pertinent: cum autem singulis non in

omnibus caracteribus conveniat , prsecipue quoad embryonis

conformationem attinet , typum novi generis visa est mihi

constituere ; eamque denominavi

:

AcanthinophyUum strepitans.

Arbor mediocris , lactescens
;
gemmis , et organis tenelUs

subtiliter pubescens. Folia alterna , disticha , mutuo contactu

strepilantia ; peciolo brevi ; limbo magno , membranosp-

papyraceo , glabro , obovali-oblongo , basi acuto , apice

abrupte, et longe acuminato , margine remote, et obsolete

sinuato-dentato ; dentibus , sicut et acumine , in aculeos

rigidos, pungentes desinentibus. Stipulse minims acutae,

caducse. «

Masculina receplacula, vix pollicaria , numero varia ,6

ramulo brevissimo, axillari successive prodeunt. Foemenina

autem solitaria.

Ex ovariorum numero pauca sunt fructuosa, caetera, com-

pressionis causa (? ) sterilia evadunt.

Baccae vivide rubro-aurantiaco coloratae , tenuiter pube-

rulae, in syncarpium coalescunt. Embryo lactescens, viride-

caeruleus.

Nomen genericum c fonte grsco desumptum , spinosum

folium significat. Nomem specificum strepitans
, quia folia

tacta strepitum edunt.

Rio de Janeiro , Outubro de \ 857.
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Iccnuni explicatio.

Fig. 1» — Inflorescentia mascula, nat. magn.

.». 2» — Ejus ramus, seu receptaculum unum , valde

auclum.

.1 3* — Stamen, ante pollinis emissionem.

» 4* — Id. post emissionem pollinis.

> 5» — Bractea.

'> 6' — Receptaculum foemeninum , nat. magn.

» 7' — Id., valde auctum.

» 8* — Flos foemineus.

» 9' — Id, verticaliter sectus.

'-» 10" — Porlio rami AcanthinophyUi strepitantis

,

' fructus maturos gerentis, nat. magn.

» H ' — Bacca una separata.

> 12* — Eadem dimidia parte perianthii dempta.

» 13* — Fructus, perianthio denudato.

» 14' — Id. pericarpio verticaliter secto.

» 15* — Semen.

•» 16' — Embryo.

^ 17' — Id. colyledone una separata, ut radicula,

et gemmula videantur.





I
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CONSIDERACOES

SOBRE A ESTRUCTURA E USOS DE ALGUNS PELLOS

E ORGAOS ANALOGOS.

esludo dos pellos vegetaes nao e destituido de attractivos;

e delle podem , sem duvida , resultar nogoes uteis e impor-

tantes para a physiologia das plantas. Nenhum trabalho es-

pecial e satisfactorio conhego a respeito destes orgaos: e

provavelmente ainda per muito tempo , visto como sao va-

riaveis na universalidade das plantas, a sciencia carecera

de novas investigagoes neste assumpto , nao so cjuanto a

infinita diversidade de formas , mas tambem quanto ao co-

nhecimento de suas funcQoes na economia vegetal. Por pe-

quena pois que parega , e a primeira vista insignlficante,

qualquer observagao anatomica ou physiologica sobre esta

parte da sciencia , pode todavia contribuir para o seu adianta-

mento. E e esta consideragao que me anima a offerecer-vos

este pequeno ensaio.

As sementes de uma Apocynea (Echites arborea (*) , Veil.)

(*) Flora Fluminensis, Vol. 3°, Tab. i7. Esta planta i uma verdadeira

Echites, nola.ci por suas proporcoes arboreas; algumas tenho eu visto nas

matas viigens de 30 e mais pds de altuia. Foi provavelmente esta circum-

Btancla que indiiziu em erro o Fr. Alfonse de Candolle, que julga ser a planta

de Velloso a Tabemsemontana Ixta de Martius, suppondo ainda que ha erro

na estampa de Velloso , por isso que ahi se represcntam as sementes comosas

(Exctusa fifjura scminis (diz elie) guce virisimililcr diversissi>nx speciei. Pro-

drom. vol. 8°, pag. 36/i). Em tudo isio ha perfcilo cngano. Nao posso deixar

dc fuzijr sentir nesta orxasiao a sagacidadc que Velloso muitas vezes mostrou

na denominacao scientifica das plantas ; como sc \t aqni na disiinc(;.ao espe-

cifica — arborea — e em outras muitas occasioes ,
privado como eslava de

livros e conselhos. Nenhuma oulra especie das conhecidas atd lioje (5 arvore

como esta.
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tern a superficie toda (') coberta de longos pellos brancos,

finissimos , assetinados. (A. fig. !•). Uma porgao do epi-

derme dessa semenle, tirados alguiis pellos e conservados

outros, e representada , com grande angmento, na fig. 2.*

Ve-se de cada cellula da epiderme sahir um pello , de ta-

manho variavel, como se fossem produzidos em epocas dl-

versas. Cada um e formado de uma unica cellula, cuja

membrana perfeltamenta diaphana apresenta daas listas es-

piraes
,
parallelas

,
que sao seguramente devidas a adelga-

Qamento da parede membranosa , ou verdadeiros sulcos. A

fig. 3' mostra umaporgao do pello em proporgoes exageradas

para melhor manifestar sua estructura. No estado natural

estao estes pellos cheios de substancia gazeiforme ou aerea.

Elles tem por fim claramente servirem como de baloeszinhos

por meio dos quaes suspensas as sementes vagueam no ar

por mais ou menos tempo , ate que chegam a terra , natural-

mente disseminadas.

A accao absorvente destes pellos e admiravel : foi casual-

mente que del por este phenomeno , mas verifiquei-o de-

pois por observagoes directas , das quaes referlrei as se-

guintes:

Tomei um pedacinlio d'um pello bem secco, assentei-o

sobre um vidro , fix.ando-o , e ao mesmo tempo levantando

as pontas por meio de roHnhos de cera (tig. ^^) ; submetti-o

assim ao foco do microscopio, tendo antes feito cahir uma

gotta de agua no vidro, junto ao pello, mas de sorte que o

(*) Toda a superficie, menos o raphe, i coberta de pellos : no cnlanto for-

niulando o Gen. Echitcs, direm os autores : i< Scmina papposa , Lin.— Semina

ad cxlremitatcm umbilicalem coinosa, Sprengel , K un tli.— 5<rm/n« ad um-
bilicum comos'i , Endlicher.

—

Semina supcrne comosa, De Cantl. » E' claro

que lia aqui enionda a fuzer-sc", que nao me parcce futil ,
porquanto estou

bem persuadido que a nossa planta d uma Eddies. Devo ainda observar que

Endlicher, cxpondo os caracleres genericos, diz: ^i Stamina inclusa , n \ms a

Eclnks arborea lem as aniheras exclusas; deve-sc portanlo accrescenlar: « aid

exserta » como traz Kunlh , ou supprimir-se este caracter, como fez , com

razao, Alfonse Ue Candolie.
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nao molhava, e em quanto observava fui inclinando o instra-

mento ,
para fazer correr a gotta d'agua para o pello : esta

apenas o tocou encheu-o coinpletamente, ficando algumas

bolhas de ar presas (fig. 4* , a a). A embebicao foi tao rapida

que, apezar de toda a attengao , nao a pude apreciar. Recorri a

outra experiencia, fazendo-a com um pello inteiro e pegado

a semente
,
para que o gaz interior demorasse o phenomeno

e tornasse perceptivel : puz para isso uma gotta d'agua

no Vidro, coUocado no foco do microscopio ; e observando,

level a ponta do pello a tocar n'agua (fig. 2» *) , e a ab-

sorp^ao foi igualmente instantanea e inapreciavel ; ficando,

como no caso precedente , algumas bolhas de ar suspensas

no liquido.

Passam-se nesta experiencia dous phenomenos , que sao

dignos de alguma dlscussao, e sao : a passagem instantanea

d'agua atravez das paredes do pello , e o desapparecimento

da substancia gazoza contida nelle.

ComeQarei pelo ultimo. De que natureza sera o gaz en-

cerrado no pello ? Puro ar atmospherico , ou antes algum

outro
, que junte a uma for^a de tensao igual menor den-

sidade , em relagao ao ar exterior. A ultima destas opinioes

seria mais consentanea com as vistas da natureza , que sao

transporte das sementes pelo ar; a chimica compete a

solugao desta questao , se e que vale a pena. Mas , sem

duvida, o que nao pode deixar de ter algum valor e o

desapparecimento desse gaz qualquer , tao rapido como a

entrada da agua na cavidade do pello. Que fim levou elle ?

Ou foi expellido , ou dissolvido n'agua. A expulsao instan-

tanea nao me parece admissivel ,
quando a experiencia se

fez com pello inteiro ; seria necessario que para isso hou-

vesse aberturas, que a observagao nao mostra. Resta pois

(*) Para nao muliiplicar as figuras , seivi-me desta ; se bem que na ex-
periencia pello eslava preso & senientc intcira.
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a dissolucao : mas de diias uma , ou a agua passando pelas

paredes do pello se despoja dos gazes aereos , oa o gaz in-

terior, sendo de natureza particular, a agua, mesmo sa-

turada de ar, tern ainda capacidade dissolvente para elle.

Em quanto a experiencia directa o nao decidir , ea me incline

para a primeira supposigao ; isto e, que a agua, ao entrar,

solta ar atmospherico , e vai dissolver o gaz interior ate

saturar-se , ficando o excedente formando as bollias de que

tenho fallado.

Quanto ao outro phenomeno , ou embebigao do pello , o

facto e admiravel pela extrema rapidez com que isso se faz.

Nao ha ahi seguramente rigorosa endosmose ; tambem nao

sei se a mera capillaridade o explica satisfactoriamente.

que porem e mais que provavel , e que a embebigao se faz

pelos dous sulcos espiraes, onde a membrana do pello e

delgada. Isto tem logar igualmente a respeito dos vasos e

cellulas no intimo dos tecidos , sempre que e necessario so-

lidez, e ao mesmo tempo movimento facil dos liquidos : por

isso esses orgaos se ajuntam e se correspondem pelas partes

adelgagadas
,
que permaneeem no mesmo estado, quando

no resto as paredes podem tomar grande espessura.

Em tudo isto nao faco senao apresenlar as minhas du-

vidas , e chamar assim a altengao para este objecto.

A natureza com admiravel sabedoria produz sempre com

OS meios mais simples os effeitos mais variados. Temos visto

que um dos usos destes pellos e o de transportar ao longe

e dispersar as sementes
;
para isso os fez gazeiferos ; mas

fazendo-os ao mesmo tempo eminentemente hygroscopicos,

prove a sua germinagao: porquanto, logo que as sementes

caiam na terra , uma gotta d'agua , o sereno da noite bastara

para osencher; e esta funcgao, que deve ser continuada

,

fornecera agua bastante para entreter o processo germina-

tivo.

Seria curioso investigar-se todas as sementes, ou parte
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dellas ; teria alguma cousa de analogo a este apparelho de

absorpgao. Por minha parte tenho ja outra observagao, que

vem em apoio desta idea. As seinentes da nossa Peroba ver-

melha {Aspidosperma Peroba, Nobis), que, nao conformes

as das outras especies deste genero , teni uma aza oblonga

e dirigida para baixo , sao de unia superficie lisa, mas que

examinadas com attencao parecem cobertas d'um p6 mui

subtil. (B. fig. 1«).

Submettida ao microscopio uma porgao da epiderme desta

semente , os pontinhos lucidos , que tinham uma apparencia

de p6 fino, engrandecidos manifestam sua estructura; sao

vesiculas
,
quasi orbiculares ou oblongas , de paredes re-

ticuladas , e formadas pelas cellulas da epiderme (fig. 2*).

Estas vesiculas sao evidentemente da mesma natureza que

OS pellos da Echites arhorea ; e conveui nao esquecer que

estas duas plantas tem grandes affinidades entrc si , pois

que pertencem ambas a mesma ordem natural. Aqui na

Peroba as sementes , sendo providas de azas por meio das

quaes podem suster-se no ar por algum tempo , os pellos

nao tendo a preencher essa funcgao fleam em estado ru-

dimentario , e destinados , como eu julgo , a servir de appa-

relho da absorpgao durante a germinacao, sem que todavia

deixem de auxiliar o seu voo.

Passarei agora de salto a objecto diverso , mas onde se

achara estructura e func^oes identicas as que venho de

expor.

As raizes aereas das Orchideas tem a superficie coberta de

varias camadas de utriculos reticulados, formando a sub-

stancia branca , secca e fungosa
,
que da urn aspecto par-

ticular ae-slas raizes (C. fig. 2*). Ora, sendo estes utriculos

de estructura mui scmelhante a das vesiculas epidermas da

semente da Peroba (fig. 3'^), e mais que provavel que

tenham os mesmos usos
;
pois que estas raizes sao verdadeiros
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orgaos absorventes , com que taes plantas aereas bebem na

atmosphera agua para sua nutricao.

A fig. 2' da uma idea assas completa da organisacao

destas raizes: [d] moslra cellulas grandes oblongas, repre-

sentando a medulla— (/;) cellulas alongadas , no meio das

quaes estao os fasciculos de tubos escalariformes [c') repre-

sentando a parte fibro-lenhosa da raiz — :6) tecido cellular

cortical, por entre o qual se estende uma rede de vasos la-

tlciferos, de perfeita transparencia (&") — [a, mostra as ca-

madas de utriculos absorventes , formando o envoltorio su-

beroso.

Nao achei aqui verdadeiras tracheas, que existem nas raizes

devarias plantas monocotyledoneas, mas unicamente vasos

rajados ou escalariformes [fig. 4*^] : por estes deve a seiva

,

ou liquidos absorvidos pelas raizes, ser levada ao corpo da

planta, e o systema laticifero e provavelmente encarregado

de trazer a nutrigao ou seiva elaborada para a raiz.

As raizes das Orchideas epiphyteas apresentam a singulari-

dade de se dirigirem para o ar , em vez de tenderem para

a terra (fig. 1"). Com que fim isto se faz? Tendo ellas de

exercer suas funcgoes no seio da atmosphera, o dirigirem-se

para esta ou aquella parte Ihes seria indiflferente. Mas nao

trago este facto senao para^fazer sentir quanto mal andaram

OS observadores , alias cheios de talento e perspicacia , como

foram Knight e Dutrochet, quando procuraram por meio de

experiencias descobrir a razao da tendencia das raizes para

a terra; nao porque o objecto nao fosse digno de investi-

gac-oes, mas sim porque tanto vaha indagar a razao da di-

recQao da raiz para a terra, como a da do caule para o ceo;

e ainda mesmo o porque uma folha , torcido o ramo , ella

por si se volta ate offerecer o dorso a terra e a face ao

ceo.

vicio principal destas tentativas esta no desejo de se

Attribuir a causas puramente physicas phenomenos vitaes

,
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nos quaes e impossivel deixar de reconhecer-se uma sorte

• de instincto vegetal.

Voltando ao nosso objecto, creio ter mostrado entre estes

utriculos suberosos, ou epidermicos , e os pellos, muita ana-

logia de estructura, c provavelmente de funcQoes : e de tudo

j4 se pode deduzir que o uso principal dos pellos e a ab-

sorpQao d'agua, seja liquida, seja em vapor. Outrasobser-
' vagoes vem ainda reforgar esta opiniao : assim vemos que

elles se manifestam em tanta maior abundancia
, quanto a

necessidade da absorpgao e mais urgente ; uma planta ve-

getando em logar humido pode ser glabra , mas ella mesma
transportada para uma posicao arejada e secca se cobrira

logo de pellos mais ou menosbastos; as partes tenras, os

grelos das arvores
,
que precisam de muita agua para a sua

vegetaQao, sao quasi sempre reveslidos de pellos.

Emflm , se os pellos nao sao mais do que uma amplifi-

caQao das cellulas epidermicas, cujo fim parece ser aug-

mentar a superficie absorvente , deve-se tambem concluir

que a epiderme no seu estado normal tem tambem o mesmo

uso : e quando ella se destroe nos caules idosos, e o tecido

suberoso que a substitue como orgao absorvente.

Isto supposto, julgo conveniente referir o que achei de

singular na estructura da epiderme de algumas Cactaceas, e

que parece contrariar a opiniao que acabo de emittir. Tem

essas plantas a superficie lisa , lustrosa , e como se fosse co-

berta d'uma camada de cera. Submettidas ao microscopic

apresentam a epiderme revestida de uma membrana assas

espessa , consistente , e quasi cornea ; ora perfeitamente lisa

[D. fig. 1* a), ora com peciuenas intumescencias conicas

(fig. 2*^ a). Nao tive tempo de averiguar se esla membrana e

um orgao distinclo , ou cuticula epidermica , ou se era for*

mada pelo encorpamento das paredes externas das cellulas

da epiderme. Quanto ao seu uso, esle orgao parece antes

dever servir de obstaculo a sahida dos liquidos interiores

,
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do que de orgao absorvente, bem que nao se possa asseverar

que elle nao seja susceptivel de embebi^ao.

Do que flea exposto , e do que se pode deduzir por ana-

logia, parece-me que me sera permittido concluir que os

pellos sao principalmente orgaos de absorpgao, apezar do

diverso pensar de alguns autores, e dos mais moderiios , dos

quaes uns os consideram mais como orgaos exhalantes, outros

secretores , e alguns como simples partes protectoras. Nao

foi porem com o intuito de sustentar esta opiniao que em-

prehendi este pequeno trabalho ; mas sim para apresentar a

idea, que julgo nova, de funcQoes dos pellos, como auxiliares

da germinagao.

No correr da penna deixei as vezes o meu fito principal

,

digressando sobre pontos, que bem que nao vinham para o

assumpto , eram todavia suscitados por elle. Disso nenhum
mal provem, alem de certa irregularidade na exposigao;

mas repito, nao tomo a peito tratar melhodicamente destas

materias.

4 de Julho de 1851. .

Francisco Freire Allemao.
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Explief»9ao da estampn.

QUADRO — A—

Fig. la — Semente da Echites arborea, vista de face

,

e do tamanho natural.

(a) hilo.

(b) raphe.

» 2^ — Por^ao da epiderme da mesma semente, con-

servando algims pellos.

(a a a) bolhas de ar n'um pello clieio d'agua.

3^ — Porcao d'um pello, muito augmentada.

» 4^ — Porgao d'um pello disposta para se observar

a sua accao absorvente,

(a a) bolhas de ar.

QUADRO — B—

Fig. 1* — Semente de Peroba vermelha, de tamanho na-

tural.

» 2* — Parte da epiderme, muito augmentada.

(a) epiderme.

(b) utriculos reticulados, formados pelas cel-

lulas da epiderme.

QUADRO — C —

Fig. la — Caule e raizes aereas d'uma Orchidea epi-

phytea.

t 2a — Lamina delgada , cortada no sentido longi-

tudinal e diametral da mesma raiz, repre-

sentando so metade.

(a) Camadas de utriculos reticulados , ou ca-

mada suberosa.

26
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(b) Tecido cellular cortical

(b') vasos laticiferos.

(c) Tecido cellular alongado.

(c') fascicule de tubos escalariformes.

(d) Tecido cellular medullar.

Fig 3' — Utriculo suberoso , muito augmentado.

> 4» — Tubo escalariforme, muito augmentado.

QUADRO — D —

Fig. 1* — Secgao transversal da epiderine d'uma Pe-

reskia.

(a) Cuticula, ou paredes externas da epi-

derme.

(b) Crystaes de forma estrellada.

» 2* ~ Idem de outra Cactacea.

(a) Cuticula, com eminencias conicas.



PALESTRA SCIMTIFICA.

EXTRACTOS DAS ACTAS DAS SESSOES.

\

1* sessao em 95 de Junho de 1956.

PRESIDENGIA DO EX""" SR. GONSELHEIRO GANDIDO BAPTISTA

DE OLIVEIRA.

No dia 25 de Junho de 1856, a uma hora da tarde, acham-

se presentes em uma das salas da Escola militar os Srs. con-

selheiros Gandido Baptista de Oliveira e Antonio Manoel de

Mellp, Drs. Guilherme Schuch de Capanema, Francisco Freire

Allemao, Manoel Ferreira Lagos, Frederico Leopoldo Cesar

Burlamaque , e Manoel de Araujo Porto-Alegre.

Sr. Dr. Capanema , tomando a palavra , communica aos

mesmos Srs. havel-os convidado para aquella reuniao , assim

como aos Srs. Dr. Jose Mauricio Nunes Garcia e Ignacio Jose

Malta, que por incommodos physicos nao poderam compa-

recer, afim de fundarem uma sociedade com a denominagao

de Palestra Scientifica , a qual se occupe do estudo das

sciencias physicas e mathematicas ,
principalmente com ap-

plicagao ao Brazil; e faz em seguida umaallocugao demons-

trando a urgente necessidade e incontestaveis vantagens que

devem resultar dos trabalhos da sobredita sociedade.

Concordando todos com as ideas do Sr. Dr. Capanema,

declaram estarem promptos a fazer parte da nova associagao.
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e dispostos a concorrerem para a sua prosperidade e bom
exito : entao o Sr. Dr. Lagos apresenta urn projecto de Esta-

tutos, OS quaes sao approvados sem emenda depois de varias

observagoes de alguns membros : e delibera-se que , segundo

estylo, se leve ao conhecimento do Governo Imperial a

fundacao &d Palestra Scientifica , remettendo-se igualmente

uma copia da sua lei organica.

Em observancia dos Estatutos approvados passa a occupar

a cadeira da presidencia o Sr. conselheiro Candido Baptista

de Oliveira, e e escolhido para secretario interino o Sr. Dr.

Manoel Ferreira Lagos.

Resolve a Palestra Scieutifica que as suas sessoes sejam

na primeira sexta-feira de cada mez em que homer reuniao

do Instituto Historico e Geographico Brazileiro. devendo

Secretario avisar com antecedencia por escripto aos Srs.

socios.

Sr. Dr. Capanema parlicipa que se acha no prelo um
novo periodico scientitico e litterario, com o titulo de Revista

Brazilcira , publicado por ordem e a expensas de Sua Ma-

gestade o Imperador, e que o Mesmo Augusto Senhor se

dignara permittir que nelle fossem impresses os trabalhos da

Palestra Scientifica : o que foi ouvido com grande satisfagao

e acatamento.

Annuncia tauibem o mesmo socio que o Sr. Dr. Jose Mau-

ricio se occupa em preparar com todo o esmero uma col-

lecgao de craneos de diversos animaes , a qua! tenciona offe-

recer para o museu da Palestra.

Sr. Dr. Freire Allemao faz leitura da descripcao , acom-

panhada dos respectivos desenhos, de duas arvores dos uossos

bosques bastante conhecldas, e por elle classiflcadas como
especies novas sob os iiomes de Hyeronima alchornoides

(vulgo, rruciirana), e Mi/rospermum erythroxylum (vulgo.

Oleo cermelho)
; a primeira pertencente a familia das Euplior-

biaceas, e a segunda a familia das Leguminosas. — Per
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decisao unanime resolve-se a publicagHo destes dous impor-

tantes trabalhos.

Levanta-se a sessao as duas hoias e meia da tarde.

«* eessao eilt il de Jiillio de i$S6.

PRESIDENCIA DO EX"*" SR. GONSELHEIRO ANTONIO MANOEL

DE MELLO.

Lida e approvada a acta da ultima sessao , o Sr. Dr Malta

desculpa-se de nao ter comparecido na reuniao precedente

por motivo de molestia.

Sr. Dr. Freire Allemao apresenta e faz donativo a Socie-

dade de diversos estudos seus sobre physiologia vegetal, que

ja anteriormente havia lido perante a Sociedade Vellosiana.

Sr. conselheiro Mello communica acharem-se quasi

concluidas as tabellas das suas observagoes meteorologicas

pertencentes ao primeiro semestre do corrente anno , e que

as entregara para serem impressas na Revista hrazileira

.

quando a Palestra assim o entenda.

Segue-se depois uma longa discussao sobre diversos ob-

jectos de historia natural que necessitam ser melhor estu-

dados , visto as inexactidoes de que abundam a tal respeito

as obras estrangeiras.

Levanta-se a sessao as 2 horas da tarde.

S' netmko em 8de Asocito de ISftft*

PRESIDENCIA DO ILL"*" SR. DR. FREDERIGO LEOPOLDO CESAR

BURLAMAOUE.

E' lida e approvada a acta da sessao precedente.
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Depois do expediente , o Sr. Dr. Capanema apresenta um
microtomo de sua invenQao para fazer secQoes tenuissimas,

tao importantes no estudo da physiologia botanica e zoolo-

gica , e estende-se em consideraQoes sobre a utilidade e uso

do mesmo instrumento , as quaes sao ouvidas com atlengao.

Achando-se a hora adiantada, o III"'" Sr. Presidente le-

vanta a sessao.

4* aessao em 4 de Setembro de 1656.

PRESIDENCIA DO ILL"** SR. DR. FRANCISCO FREIRE ALLEMAO.

Sr. Secretario faz leitura da acta da sessao antecedente,

que e approvada.

Por occasiao de communicar o mesmo Sr. que esta pro-

cedendo a uma serie de experiencias sobre a forca toxica

da serpente vulgarmente appellidada Jararaca pregxixQosa

,

Sr. Dr. Freire Allemao faz algumas consideraQoes verbaes

sobre o Crotalus horridiis, e principalmente a respeito dos

cascaveis que rematam a cauda deste ophidio, e maneira com

que se reproduzem e se acham arliculados uns nos outros

;

e termina convidando ao Sr. Dr. Lagos que se entregue ao

estudo desse objecto , visto possuir um exemplar vivo da-

quelle terrivel reptil , recebido do Ceara , onde existem em

grande abundancia, e causam muitas mortes, sobretudo na

escravatura das fazendas.

Sr. Dr. Capanema apresenta o principio immediato

que extrahira da arvore conhecida na Serra da Estrella pelo

j]ome AeMilho cozj'do (Lycaniaincana), em razao do cheiro

da sua madeira, e passa depois a leitura da sua analyse

da mesma substancia, a qual appellidou Lycanina.

Levanta-se a sessao as 2 horas da tarde.
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5' sessao em i4i de IVoveinbro de 1956.

Honrada com a Augusta Presenja de Sua Magettade o Imperador.

PRESIDENCIA DO EX™° SR. CONSELHEIRO ANTONIO MANOEL

DE MELLO.

Approvada a acta da sessao antecedente , o Sr. Br. Gapa-

nema le uma extensa carta escripta de Copenhague pelo

dislincto zoologo o Sr. Dr. Reinhardt, director do Musea Real

daquella capital , felicitando ao Rrazil pela luminosa e feliz

idea de fazer explorar por uma Commissao scientifica, com-

posta de engenheiros e naturalistas , o interior de algumas

provincias menos conhecidas , e apresentaiido varias consi-

deraQoes sobre os logares que , segundo sua opiniao , devem

ser visitados de preferencia, assim como acerca de diversos

objectos que cumpre averiguar com maior cuidadu.

Oavindo com a maior attengao a leitura da sobredita carta,

resolve a Palestra que ella seja transmittida ao conheci-

mento dos Srs. membros da Commissao scientifica explora-

dora , e que se agradega ao Sr. Dr. Reinhardt as suas lison-

jeiras expressoes, como e nao menos o interesse que mostra

pelo progresso deste paiz.

Sr. Dr. Lagos offerece um manuscripto original de Joao

Manso, datado de S. Paulo em 17 de Novembro de 1798,

dando conta de suas tentativas para a descoberta de salitre

e minas de ferro naquella provincia.— Remettido ao Sr. Dr.

Capanema para emittir o seu parecer a respeito.

mesmo Sr. Dr. Capanema faz leitura de um trabalho

sobre a Bohemeria nivea , demonstrando as vantagens e pro-

veito que no Brazil se pode tirar da acclimataQao deste

vegetal ; e termina com as suas observacoes acerca do pro-

gresso de algumas mudas da referida planta que trouxe da

Europa, e se acham plantadas na Serra da Estrella.
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Sr. Dr. Burlamaque leu depois uma memoria sobre al-

gumas rochas e mineraes de varias provincias do Imperio.

recebidos no Museu nacional durante o anno de 1855.

Levanta-se a sessao as 2 boras da tarde.

O' sessao eiu tt de Dezeiubro de t9S6.
«

PRESIDENCIA DO EX""" SR. CONSELHEIRO CANDIDO BAPTISTA

DE OLIVEIRA.

E' approvada a acta da sessao anterior.

Sr. Secretario, dando conta do expediente, le o se-

guinte

:

« Pela Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio se

remette a sociedade Palestra Scieutifica , nao so a copia do

Decreto n. 1,820 de 13 de Setembro ultimo
,
que approvou

OS seus Estatutos, mas lambem a dos mesmos Estatutos.

« Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio, em 25

de Novembro de 1856.— Fausto Awjusto de Agiiiar. »

« Copia.—Decrelo n. 1,820 de 13 de Setembro de 1856.

— Approva os Estatutos da sociedade Palestra Scientifica , a

qual tern por flm occupar-se do estudo das sciencias phy-

sicas e mathematicas
,

principahnente com applica^ao ao

Brazil.

« Attendendo ao que me requereu o consellieiro Gandido

Baptista de Oliveira , Hei por bem approvar os Estatutos da

sociedade Palestra Scientifica , a qual tern por flm occupar-

se do estudo das sciencias physicas e mathematicas, prin-

cipalmente com applicacao ao Brazil.

« Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do meu Conselho, Mi-

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio , assim

tenha entondido e faga execular. Palacio do Rio de Janeiro,

em treze de Setembro de mil oitocentos e cincoenta e seis

,
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trigesimo-quinto da Independencia e do Imperio.— Coma
rubrica de Sua Magestade o Imperador.— Luiz Pereira do

Coutto Ferraz.—Conformc. Famt'o Augusto de Aguiar.

« Copia.— Estatutos da sociedade Pnlestra Sckntifica :

« Art. i." A Palestra Scientifica tern ])0Y Tim eslnAo d3iS

sciencias physicas e mathematicas, principalmente com ap-

plicagao ao Brazil.

« Art. 2." Compor-se-ha de urn mimero indeterminado

de socios effectives, de honorarios, e de adjmitos corres-

pondentes.

« Art. 3." Para ser admittido socio effectivo e mister,

alem de reconhecidos conhecimentos em qualquer dos ramos

das sciencias physicas ou mathematicas , apresentar a Pa-

lestra algum trabalho de lavra propria sobre o objecto de

seus estudos.

« Art. 4." Serao considerados socios honorarios somente

OS individuos respeitaveis por sen saber , que houverem pu-

bhcado trabalhos importantes sobre as sciencias de que se

occupa a Palestra.

« Art. 5.° titulo de adjuntos correspondentes sera con-

ferido aquellas pessoas que fizereui algum donativo de valor

para a bibliothoca ou museu da sociedade.

« Art. 6.'^ escripto enviado por ({ualquer candidato a

admissao de socio effectivo sera submettido ao juizo de uma
commissao, cujo parecer sobre o merecimento do mesmo
entrara era discussao para ser approvado ou rejeilado, pas-

sando-se no primeiro caso a votar por escrutinio secrete

acerca da entrada do candidato.

1 Art. 7.° Ninguem sera admittido a fazer parte da socie-

dade obtendo tres votos contrarios.

< Art. 8.° Para socio honorario ou adjunto correspon-

dente havera tambem votagao por escrutinio secreto, mas

proposto somente sera recusado por maioria absoluta de
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votos dos membros presentes. No caso de empate, compete

ao Presidente decidir.

« Art. 9.° Toda a proposta para socio sera assignada pelo

menos por dous membros, e nella sera claramente especi-

ficado motivo da adinissao.

« Art. '10.<> A commissao encarregada de julgar qualquer

trabalho sera composta de tres membros, e nomeada pelo

Presidente da sessao em que elle f6r apresentado.

« Art. H .0 parecer acerca de qualquer candidato ficara

sobre a mesa por espago de um mez
,
para que os membros

da Palestra, querendo
,
possam examinal-o.

« Art. 1 2.° Igualmente ficara sobre a mesa a proposta para

socio honorario ou adjunto correspondente , aflm deser su-

jeita a vota^ao ua seguinte reuniao, salvo o caso de algum

membro requerer urgencia motivada.

« Art. 13.° Todo socio effectivo contrahe a restricta obri-

gagao de apresentar pelo menos um trabalho annualmente, e

nao cumprindo sera despedido da Palestra.

" Art. 1 4.° trabalho lido por qualquer socio passara

tambem pelo exame de uma commissao especial , competindo

a Palestra , a vista do mesmo , decidir se convem ou nao

ser impresso.

« Art. 15.° E' permittido a qualquer pessoaestranha fazer

^eitura perante a Palestra de algum trabalho, com previo

consentimento do Secretario.

« Art. 16.° No .caso do trabalho sobredito ser bem aceito,

ficara pertencendo a sociedade
,
que o fara imprimir no seu

jornal , do qual dara vinte numeros ao autor.

« Art. 17.° As sessoes da Palestra terao logar uma vez

mensalmente, nos dias annunciados, excepto quando oc-

correr algum motivo extraordinario , a vista do qual o Pre-

sidente entenda dever convocar a reuniao.

« Art. 18.° As sessoes serao publicas, e aimunciadaspelos

jornaes com tres dias de antecedencia.
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< Art. 19.° A Pa/es^ra nao tem presidente certo, mas sera

presidida em cada reuniao pelo socio mais idoso, que regera

a sociedade ate a sessao seguinte , em que passara a pre-

sidencia a outro , e assim por diante , ate de novo Ihe tocar

a sua vez.

« Art. 20.° Tera porem dons Seeretarios, que serao per-

petuos, um encarregado da correspondencia exterior, e outro

da interior, da expedigao dos diplomas e das actas.

« Art. 21.° Havera tambem um Thesoureiro eleito annual-

mente, a cujo cargo fica tudo quanto diz respeito areceita

e despeza da sociedade.

« Art. 22.° A eleigao para os dous Seeretarios e para o

Thesoureiro sera feita por escrutinio secreto, e so serao con-

siderados como taes obtendo a maioria absoluta de votes dos

socios presentes.

« Art. 23.° No impedimento de algum dos Secretaries ou

do Thesoureiro, sera nomeado pelo Presidente outro socio

para servir interinamente.

« Art. 24.° As despezas da sociedade serao feitas por co-

tisagao entre os socios effectivos, a quem compete votal-as.

« Art. 25.° A Palestra publicara um jornal, redigido pelos

Seeretarios, o qual nao sahira a luz em tempo determinado,

mas sim quando houver materia.

« Art. 26.° Os socios effectivos e honorarios tern direito

a um exemplar das publicagoes da Palestra.

« Art. 27.° Alem da sua bibliotheca, composta de obras

relativas aos estudos de que se occupa a Palestra , tratara

esta tambem de organisar um museu de produclos somente

do Brazil.

« Art. 28.° A Palestra resolvera sobre todos os casos nao

previstos nos presentes Estatutos.

« Art. 29.° Depois de approvados, os actuaes Estatutos so

poderao soffrer alteragao no flm de tres annos da fundagao
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da sociedade, e para que ella se de e necessario ser votada

por dous tergos dos socios etTectivos.

« Art. 30.0 Os presentes Eslatutos serao impresses, e um
exemplar subira a presenga do Governo Imperial.

« Rio de Janeiro, 25 de Junho de 1 856.—Conforme. Ma-
noel Ferreira Lagos, Secretario.—Conforme. Fausto Augusto

de Aguiar. »

Sr. Dr. Capanema occiipa a attencao da Palestra com a

leitura de um trabalho sobre a materia corante do Ipe, e faz

verbalmente varias observagoes em additamento as suas ex-

periencias relativas ao mesmo objecto.

Levanta-se a sessao a hora e meia da tarde.

9' eessao em 5 de Junlio de 1957.

PRESIDENCIA DO EX'"" SR. GONSELHEIRO ANTONIO MANOEL

DE MELLO.

E' approvada a acta da sessao precedente.

Sr. Dr. Capanema le o seguinte parecer:

« manuscripto otTerecido a Palestra pelo nosso consocio

Sr. Lagos, em sessao de ii de Novembro ultimo, vem a

ser um officio original de .loFio Manso, dirigido de S. Paulo a

D. Rodrigo de Souza Coutinho em 17 de Novembro de

1798.

« No principio dn ,Ioao Manso conta da viagem infructi-

fera que fizera a Sorocaba e Porto Feliz a procura de salitre

;

consigna o facto que morria o gado que se ia cevar no

barreiro de Inhapopundava; a Iradioao da existencia de sal

marinbo na vizinhanga de Porlo Feliz ; c que encontrara

potassa (alcali vegetal) em Foric Santa. Pelos exames que

fizera em barrosmandados vir de todas as villas da provincia.

achou algum salitre n'uma amostra remettida da villa de
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Castro. Mais adiante da Joao Manso algumas ideas sobre

formagoes de nitreiras
, que ahonam o seu saber em chimica,

sobretudo naquelle tempo (ha 60 aiinos).

« Da tambem conta das miiias de ferro que visitara, nega

a existencia deste em Arrassicaba , mas recommenda o do

morro da Penha, de que vira amostras, e o do Arasayaba

que examinara : refere-se a uma representacao que da noticia

de uma fabrica alii erigida trinta e quatro annos antes:

indica porem outro mais vanlajoso pur causa da maior abun-

dancia. Igualmente meuciona a existencia de pedra iman , e

n'um dos grupos do Arasayaba falla em duas escavac-oes

que encontrara , sem saber parao que foram feitas (eram

talvez para procurar a prata, que outr'ora se dizia haver na-

quella paragem). Analysou o ferro, o qua! achou tao bom

como de Dannemora, sem mistiira de arsenico ou enxofre:

transformou parte delle em ago.

« unico inconveniente que Joao Manso encontrou para

producgao economica de bom ferro foi [i carestia dos tra-

balhadores, que ganhavam lOOreispor dia!

X Elle protesta Ja naquelle tempo contra o abominavel uso

das derrubadas, e recommenda ao govcrno que mande con-

servar as mattas
,
pelo inenos seis legiias em torno da mon-

tanha
,
para poder-se obter o carvTio necessario.

« Vemos pois recommendada com conhecimento de causa

e com sabias medidas em 1798 a conslrucgao da fabrica

de Ypanema ao mesmo D. Rodrigo de Souza Coutiniio, que

doze annos depois, sendo conde de Linhares, a fez co-

rnegar.

« Joao Manso nega a existencia do estanho, chumbo,

uuro e prata, que tinham deiiunciado ao governo: talvez

fosse uma myslificacrio , como ainda ha poucos annos se deu,

lendo um individuo mandado de Santa Catharina granito

sem vestigio de mineral mctallico (salvo u ferro da mica),

com amostras de estanho que prelendera ter tirado delle.
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« Joao Manso refere as experiencias que fizera com pyrites

de Taboate (Taubate ? ) , villa distante so vinte leguas de

Ubatuba, e delles extrahiu 12 1/2 % de enxofre, bom ferro,

vitriolo e pedra-hume : elle recommenda ao governo que

mande traballiar essa mina, ainda mesmo com prejuizo

,

na esperanga de se encontrar na vizinhaiiQa algum deposito

de carvao de pedra, de que elle espera tirara o paiz im-

mensas vantagens, e quando mais nao fosse, segurar a exis-

tencia das fabricas de assucar ,
que se fecharam por falta de

combustivel. Oxala se tivesse dado ouvidos a tao uteis

conselhos! teriamos talvez acido sulphurico, que nos vem

da Europa pagando um frete exorbitante ,
por um prego ra-

zoavel , e mais adiantada estaria por cerlo a industria.

« Termina o officio com a promessa de ir respondendo as

ordens que recebera, a medida que as fosse executando.

Joao Manso mostra-se homem de conhecimentos muito ele-

vados para aquella epoca, e o que mais e, homem conscien-

cioso : por isso julgamos que seria util procurar todos os

trabalhos que delle se possam alcangar, afim de que sejam

publicados ,
pois poder-se-ha colher delles muitas informa-

goes uteis, e ao mesmo tempo rehabilitar-se o merito scieiiti-

fico de um Brazileiro
,
que no pensar de muita gente nao

passava de um habil oleiro.— Guilherme Schiich de Capa-

nema. »

mesmo socio apresenta o desenho, acompanhado da

respectiva descripgao, da qual faz leitura, de uma nova

especie de alga ainda nao classificada, denominando-a—
Protococcus (Hsematoccocus) mammillosus.

Antes de encerrar-se a sessao, o Sr. Secretario lembra que

estando a chegar a fragata iVouara , conduzindo a Com-

missao scientifica encarregada pelo Governo Austriaco de

executar uma viagem em roda do mundo, julgava conveniente

convidar os sabios membros da referida expedigao para assis-

tirem as sessOes da Palestra. Foi unanimemente approvado.
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Levanta-se a sessao a uma hora e tres quartos depois do

meio dia.

S' sessao em 29 da Asoato de 19&7.

PRESIDENGIA DO ILL™' SR. MANOEL DE ARAUJO PORTO-ALEGRE.

Alem de varies socios , acham-se presentes os Srs. Drs.

Scherzer, Hochstetter, Frauenfeld e Zelebor, membros da

Commissao scientifica austriaca.

Em conformidade dos Estatutos , occupa a cadeira da pre-

sidencia o Sr. Manoel de Araujo Porto-Alegre.

Approvada a acta da sessao precedente, o Sr. Secretario

offerece os seguintes manuscriptos originaes: Memoria sobre

as antigas lavras de ouro da Mangabeira (na provincia do

Ceara), escripta pelo Dr. naturalista Joao da Silva Feijo;

InformaQao dada em 1 798 ao vice-rei conde de Rezende por

Joao Alberto de Miranda Ribeiro, sobre as qualidades de linho

que ha na ilha de Santa Gatharina, com a noticia do tempo

em que se plantam, do seu crescimento e colheita , etc.;

dous officios dirigidos em 1788 ao vice-rei Luiz de Vas-

concellos e Souza , pelo superintendente Manoel Pinto da

Cunha e Souza, dando conta e remettendo varios docu-

mentos acerca de tentativas mineraes no Rio Negro. Foi en-

carregado o Sr. Dr. Capanenia de dar o seu parecer sobre

os tres manuscriptos.

mesmo Sr. Lagos apresenta tambem alguns exemplares

impresses das Instrucgoes dadas pelo Governo Imperial a

Commissao scientifica incumbida de explorar o interior das

provincias do Brazil menos conhecidas, os quaes foram

distribuidos.

Sr. Dr. Capanema offerece um vocabulario (inedito)

francez , coroado e puri, organisado em 1850 pelo viajante
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H. R. F. (les Genettes.— Ao socio Sr. Malta para emittir o seu

juizo a respeito.

Sr. Dr. Frauenfeld offerta os sete folhetos seguintes,

sobre zoologia
,
produccao de sua peiina :

1° Die Gattung

CarycMum, com uma estampa ;
2° Die Linsengallen der 6s-

terreichischen Eichen. Ein Versiich zur vergleichenden Be-

schreibung der G(dlengebilde, com uma estampa; 3° Beitrdge

zur Naturgeschichte der TrypetennebstBeschreibung einiger

neuer Arten, com uma estampa :
4^^ Ueber Raymondia Fr.,

Strebla Wd. mid Brachytarsina Mcq. ;
5° Ueber die Paludinen

mis der Gruppe der Paludina viridis , Poir. , com uma es-

tampa ;
6° Uber eine neue Fliegengattang : Baymondin , cms

der Familie der Coriaceen, nebst Beschreibung zweier Arten

derselben, com uma estampa ;
7" Beitrag zur Fcmna Dal-

matien's. — Recebidos com muito especial agrado.

Sr. conselheiro Dr. Antonio Manoel de Mello apresenta

OS quadros de observacoes meleorologicas feitas no Imperial

Observatorio , de 1851 a 1856. com os desenbos das curvas

de iguaes alluras tanto do thermoinetro , como do barometro

e hygrometro.

Sr. Dr. Capauema continiia a leitura , comecada na sessao

anterior , da sua descrip^ao das Algas brazileiras nao conhe-

cidas , occupando-se de uma nova especie, que appellidou

Protococcus velutinus.

Sr. conselbeiro Candido Baptista communicou um addi-

tamento a sua formula, ja publicada, sobre determinagao

de latitude sem conhecimento de declinagao, generalisada

agora de modo que baslam tres alturas da mesma estrella

,

qualquer que esla seja, observadas em tres dilTerentes pontos

da sua excursao diurna, a vonlade do observavor. — To-

mando o giz, o illustre mathematico explicou na pedra o

seu novo methodo.

Sr. Dr. Lagos propoz para socios da Palestra os Srs.

membros da Commissao scientilica austriaca , a saber: com
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modore Bernardo de WQllerstorf-Urbair, Dr. Carlos Scherzer,
Dr. Fernando Hochstetter, Dr. Jorge Frauenfeld, Dr. Eduardo
Schwartz e Joao Zelebor. — Unanimemente approvados.

Antes determinar asessao, o Sr. Porto-Alegre dirigiu em
francez as seguintes expressoes aos sabios viajantes pre-
sentes :

« Senhores.— Encerrando esta sessao da Palestra Scienti-
fica, edomeu dever testemunhar, em nome de mens col-
legas

,
a grande satisfagao que tivemos com a vossa illustre

eompanhia, e na respectiva acta faremos inserir vossos nomes
como uma recordagao dm-adoura deste feliz encontro. Bas-
tante sinto que nossas reunioes periodicas nao possam con-
tinuar a ser honradas com vossa presen^a e illuslradas por
vossasluzes mas ah! em breve desta allianc-a transitoria
apenas nos restara o reconhecimento e aquella doce lem-
branga que chd^mmioi mudade , para consolar-nos de vossa
ausencia.

* Nos vos desejamos
, como irmaos , uma prospera viagem,

e conquistas scientificas que augmentem o circulo dos conhe-
cimentos humanos e o dominio da intelligencia , dessa patria
celeste que fraternisa a todos os que admiram nas obras da
creagao o Creador.

« Da mesma maneira que aquelles que se amam se en-
contram a uma hora marcada no espago olhando para um
astro

,
nus nos encontraremos titando a vista n'uma pagina

de nossos trabalhos reciprocos.

« Viestes como hospedes, e vos ausentais como irmaos. »

Sr. Dr. Scherzer respondeu:

« Senhores.— Acceito com o maior prazer em meu nome

,

e em nome de mens collegas , o favor com que vos dig-
nastes nomear-nos membros de vossa Sociedade scientific a.

« Aproveito esta occasiao para vos agradecer mui sincera-
mente o bom acolhimento que nos preparastes nesta capital,

Na verdade
, cusla-me a acreditar que me acho a algumas

27



396 REVISTA BRAZILEIRA.

mil legiias distante de men paiz, de minha familia , dc meus

amigos
;
por vossa aniizadc o attengoes nos flzestes esquecer

que graiide Oceano nos separa de nossa palria

!

« SenhoiTs ! Em quaiito a mimiOcencia de nosso monarclia

nos chama a fazer a viagem cm roda do mundo . para fins

seienliflcos, vos nao segais urn rumo incnos invejavel, ex-

plorando algumas provincias de vossa vasla pallia. E' a vos,

Senhores membros da Commissao scienlifica
,
que coubc des-

cobrir segunda vez para a mencia as terras do Brazil ainda

completamenle dosconliecidns : e a vos, Senhores, que com-

pete tornar-vos bemfeitores de vossa patria, patenteando os

thesouros dispersos no solo abencoado do Brazil, ahrindo

essas terras com suas riqnezas innumeraveis n sciencia, ao

Irabalho, ao commercio !

« Nos so aspiramos a sor collaborndores em vossos Ira-

Ijalhos, a trocar a nossa volta os resullados de nossas pes-

quizas, de nossas investigacoes e exploracoes, e continuar

a entreler scmpre as mais amigaveis relacoes comvosco c

com vosso bello paiz, por cuja prosperidade e bcm-estar

fazemos os mais sinceros votos !
»

Levanla-se a sessao ns duas boras da tardc.

9' $9es«ino em it cle 1%'oveiiiliro tie i^S9.

PRESIDENCIA DO ILL'"" SP.. Dli. FRANCISCO FREIRE ALLEMAO.

E' approvada a acta da sessao anterior.

Sr. Secrelario, dando conta do expedienle , leu uin officio

do Ex"^" Sr. conselbeiro Candido Baplisla de Oliveira, parli-

cipando nao poder comparecer em consequencia de se achar

incommodado, o que bastante senlia, pois desejava apre-

sentar um iraljalbo , a quo liga alguma, iinportancia pralica

;

a saber: « a delerminacao dos limites da differenca enlre



PALESTRA SCIENTIFIGA. 397

uma distancia lunar apparente, e a distancia verdadeira,

deduzida dos dados da observacao. » Accrescentou o mesmo
socio que offerecendo esse unico objecto materia para em-
pregar tempo de uma sessao inteira, pedia uma reuniao

da Palestra na proxima semana, se nisso concordassem os

seus collegas, afim de fazer a exposicao do referido Irabalho.

— A Palestra vota unanimemente que se satisfaga a justa re-

quisicao do seu sabio e laborioso membro.

Foram tambem lidos os dous seguintes officios

:

Traduccao do francez.— « Ao Sr. Dr. ManoelFerreira Lagos,

Secretario da illustre sociedade Palestra Scientifica. Rio de

Janeiro, fragata Novara, 30 de Agosto de 1857.— Sr. Secre-

tario ! Extremamente agradavel e para mini poder exprimir-

vos, Sr. Secretario, todo o meu reconhecimento pela no-

meacao com que a illustre sociedade Palestra Scientifica se

dignou honrar-me.

<( Ufano-me do tiiulo de membro correspondente dessa

illustre Sociedade , e tanto mais satisfeito me acho com tal

nomeacao por isso que tenho , de alguma maneira , a possi-

bilidade de me fazer recordar por aquelles que neste bello

paiz despenderam tanta bondade para comigo e inais mem-
bros da expedigao que tenho a honra de dirigii-.

« Rogo-vos , Sr. Secretario , o obsequio de communicar a

illustre Palestra Scientifica, nao so os mens agradecimentos,

como desejo de me lornar util a uma associacao cujo

fim c progressu das sciencias, espargindo luzessobre um
paiz onde Deos accurnulou todas as riquezas deste mundo.

« Acceitai, Sr. Secretario, a seguranca daminha mais alta

consideracao.— Oconnnodore, commandante da expedi^ao

a bordoda fi-agata de S. M. I. R. A. la Novara , Wul-
LERSTORF. »

Traduccao.— « Rio de Janeiro, 30 de Agosto de 1857.—
Senlior

! Agradeco-vos mui sinccramente a honra de ter sido

nomeado membro da Palestra Scientifica. E' somcnte uma



398 REVISTA BRAZILEnt\.

continuagao das attengoes e amizade com que soubestes

embellecer nossa estada em vossa hospitaleira capital.

« Retiramo-iios todos, eu vos asseguro, penetrados da

mais alta veneraQao pelo illustre Protector das sciencias e

das artes , esses importanles agentes para elevar um povo

nascente ao cumiilo da civilisagao do seculo ! Retiramo-nos

fazendo os mais sinceros votos pela prosperidade e progresso

de vosso bello paiz ! Que nao esteja longe o dia em que o

Brazil , cortado em todos os sentidos por boas estradas e ca-

minhos de ferro , sens rios navegados por barcos a vapor,

suas terras ferteis, mas desertas. povoadas por uma emi-

gragao intelligente elaboriosa, apresente ao mundo o especta-

culo sublime de um paiz o mais rico, o mais prospero, o

mais feliz do globo !

« Rogo-vos de ser o interprete de meus sentimentos, que

sao igualmente os de meus coUegas , perante a Palestra

Scientifica, e que de nos conserveis tao boa lembranca como

a que conservaremos sempre de vos todos , de vossas ama-

bilidades, e de vossos servicos amigaveis.

« Aceitai, Sr. Secretarin, os protestos da mais alta conside-

raQao de vosso dedicado amigo e criado—Dr. Karl Scherzer.

— Ao Sr. Dr. Lagos , etc. , etc. »

Sr. Dr. Freire Allemao apresentou o desenho, acompa-

nhado da respectiva descrip(:ao, da arvore vulgarmente deno-

minada Bainha de espaiJa , pertencente a ordem natural das

Artocarpeas, e proposta por elle como typo de um novo

genero.

Sr. Dr. Capanema passou a ler algumas observagoes e

notas geologicas sobre o retrocesso do mar na costa do Brazil

Levanta-se a sessao as 2 boras da tarde.
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iO* aessao em 93 de H'OYeinliro de iftSV.

Baarada aom • Augusta Preienja dc Sua Mageitade o Imperador.

PRESIDENCIA DO EX"'" SR. CONSELHEIRO ANTONIO MANGEL

DE MELLO.

Ac meio dia, achando-se presentes todos os Srs. socios , a

cxcepgao dos Srs. Dr. Freire Allemao e Malta ,
que nao po-

deram comparecer , o primeiro em consequencia de achar-se

ausente da c6rte , e o segundo por incommodos physicos , o

Sr. conselheiro Antonio Manoel de Mello abriu a sessao , a

qual tambem assistiram o Ex"'^ Sr. Ministro e Secretario de

Eslado dos Negocios da Guerra, Director da Escola militar,

varios lentes da niesina , e outras notabilidades scientiflcas.

Depois de approvada a acta da sessao anterior , o Sr. Dr.

Lagos , dando conta do expediente , fez leitiira de uma carta

que Ihe fora dirigida de Nictheroy pelo Sr. Joaquim Harris

,

acompanhando a reniessa de uma lagarta em cujo abdomen

se desenvolvera com vigor um coguinelo.— Recebida com

especial agrado , e foi mandada couservar no museu da So-

ciedade.

mesmo socio mostrou a Palestra varias preparaQoes

ichthyologicas por elle perfeitamente conservadas, commu-

nicando tambem estar colligindo e classificando as diversas

especies de peixes que habitam no interior desta bahia , e

que em tempo opportuno offerecera para o museu da So-

ciedade a sobredita coUecgao.

Sr. Dr. Capanema offertou uma copia das Taboas de

Kobell para determinacao dos mineraes ,
por elle traduzidas

para uso dos alumnos da Escola militar desta c6rte ; e fez

em seguida uma exposi^ao do sen novo methodo para analyse

da polvora.

Sr. conselheiro Candido Baptista de Oliveira , depois de
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passar em resenha o processo e formulas iisadas na determi-

nac-ao das clistancias hinares , que se empregam no calculo

das longitudes terrestres , indicoii o meio pratico de ave-

riguar se os priricipios dados da observagI\o se acliam cor-

rectos, antes de inslituir sobre elles o calculo das formas.

Demonstrou depois disso que a dil'i'crenQa en Ire as dis-

lancias apparenle e a verdadeira e compreliendida dentro

de determinados limites
;
podendo na maior parte dos cases

predizer-se sentido dessa diflerenca , isto e, paramaisou

para menos, em relagao a qualquer das duas distancias. E

terminou o illustre socio a sua exposicao apresentando uma

nova formula destiuada a verificar os resuliados oblidos

pelas formulas que dao diiectamente a grandeza da distancia

rjeocentrica , on a verdadeira entre a lua e o oulro astro

observado.

Levanta-se a sessao as 3 lioras da tarde.
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NA SESSAO PUBLICA AN.NIVERSARIA DE 15 DE DEZEMBRO DE 1857

Senliores.— Tenclo partido do Instituto Hislorico eGeogra-

phico Brazileiro a proposta para que sejam exploradas scien-

tilicamente algumas provincias do Brazil menos conliecidas

,

e.haveiido o Govenio Imperial encarregado ao mesmo Insti-

tiito , por avisos de 30 de Junlio e 1 " de Outubro do anno

proximo Undo, de formnlar as inslruceoes e indicar as pessoas

que por suas habilitacoes Ihe pareeesseni nas circumstancias

de bem desempeuhar a projectada expedicao scientifica,

julgo uni dever informar-vos do andamenio dos preparatives

indispensaveis para a realisacao de tao util idea.

Ex"'" Sr. consellieiro Luiz Pedreira do Coutlo Ferraz
,

entao Ministro do baperio , escreveu-me para que me in-

cumbisse da actpiisirao dos oljieclos necessaries a Coinmissao

exploradora. Prestaiido-me de boa vontade a lao honroso

convite , dirigi as encominendas dos inslrumenlos aos priii-

cipaes fabrieantes de Franca, da Inglalerrae da Allemanha,

conforinc a especialidade em que cada uiii teiii adquirido

fama : assini , inandei fazer os apparellios geodesicos pelos

succcssores de Frauenboler em Municb : os inslrumenlos

magnelicos por Meyerslein
,

que liaballiou conlinuamenle

para Gauss e Weber, e foi mais tarde recomineiidado ])elo

general Sabine de Londres , o quai confessou que scriamos
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melhor servidos por aquelle mecanico do que por qualquer

outro na Inglaterra.

Os microscopios vem de Plossl de Vienna
, pois pela ex-

periencia que temos e mesmo superior a Oberiiauser de

Paris. Os apparelhos meteorologicos foram pedidos de di-

versos logares , e tambem os de analyses chimicas que

devem ser feitas sem demora. Os vidros para conservagao

de objectos zoologicos em liquidos foram mandados fabricar

sob a direccao dos chefes das secQoes do museu de Vienna,

OS quaes estao perfeitaraente habilitados para nos aconselhar

neste genero , pois tem a vista as nuraerosas colleccoes de

Mikan, de Pohl, e principalmente deNatterer, que residiu

i 7 annos entre nos , colligindo somente para aquelle museu.

- Os apparelhos para as sondagens , a que tem de proceder

a sec(;ao geologica na provincia do Ceara , foram encom-

mendados a Degousse , que ha longos annos se occupa es-

pecialmente deste importante ramo.

Pedi ao Sr. conselheiro Pedreira que aproveitasse a estada

na Europa dos dous membros da Commissao scientifica , os

Srs. Drs. Giacomo Raja Gabaglia e Antonio Gongalves Dias

,

encarregando-os de vigiar as encommendas, e de comple-

tarem , do melhor modo que Ihes parecesse , a relagao dos

objectos pertencentes as suas respectivas seccoes , tendo em

vista que o Governo Imperial resolveu foniecer aos membros

da expedigao tudo quanto solicitem pava o seu desempenho,

afim de podel-os responsabilisar pelos resultados. Pedi igual-

mente a S. Ex^ se dignasse confiar ao autor da proposta da

expedicao, o nosso distincto consocio o Sr. Dr. Lagos, a

acquisi(jao .dos objectos que se pudessem obter nesta c6rte

com mais vantagem
,
quer em relacao a sua melhor quali-

dade , quer ao seu prego : S. Ex* teve a bondade de annuir

a esta requisicao , facilitando-nos logo todos os meios.

Em virtude da aulorisacao dada por aviso do Ministerio

do Imperio de 19 de Fevereiro do corrente anno, o Sr. Dr.
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Lagos mandou fazer barracas apropriadas ao paiz , escolheu

armas para caga e sua competente municao , ferramentas

,

utensilios, ingredientes para as preparagoes zoologicas, e

muitosoutros artigos, cuja longa lista nao cabe aqui, tanto

para uso de cada unia das cinco secQoes em particular, como

da expedigao em geral.

Escusado e dizer que se nao esqueceu dos melhores agentes

therapeuticos , e em quantidade sufficiente para que os me-

dicos empregados na expedigao possam prestar os soccorros

da sua arte nos logares onde houver falta de taes recursos.

Tudo se acha prompto e encaixotado para seguir viagem

,

no que elle empregou o maior cuidado e seguranca , nao se

poupando a traballio algum , e attendendo ainda a economia

na compra dos objectos
;
por esta raz^o mandou vir alguns

da Europa, cujo prego e aqui exorbitante , como por exemplo,

sulphureto de carbono , que se vende a 4$000 , chegou de

Franga a 240 rs.

!

Por ordem do Ex"'" Sr. Ministro da xMarinha , nos forneceu

respectivo arsenal espingardas, pistolas revolvers, sabres,

polvora, balas, etc., para defesa da expedigao, no caso de

ser assaltada nos sertoes por qualquer tribu de indigenas

,

das quaes todavia so fara'uso no ultimo recurso.

Ja chegou dosEstados-Unidos umacanoa portatil de gomma
elastica , destinada para o exame de rios e lag6as nos lo-

gares onde nao houver vehiculos de especie alguma, e

seja diflicil e vagarosa a construcgao delles. Igualmente re-

cebemos as sondas para os pogos artezianos, os bocaes para

conservagao dos productos zoologicos, os microscopios, etc.

Os chronometros , devidos a habeis artistas da Inglaterra,

ja foram verificados e entregues ao Sr. Dr. Gabaglia.

Os livros encommendados para os trabalhos da Commissao

nao tardam a chegar , e seu numero e bastante consideravel,

apezar de somente pedirmos as obras indispensaveis e que se

nao encontram nas bibliothccas publicas desta cidade , le-
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vando mesmo em conta as possuidas por particularcs , e de

fjue temos conhecimento : por isso deixamos de pedir as

esplendidas publicaeoes de Hiimboldl c Bompland, de Splx

e Martins, de Polil, de Saint-Hilaire , e de outros aulores

existentes na Bibliotheca nacional e ua do nosso Instituto ; c

bein assim as obras de Reaumur , Olivier, Schoenherr, Fa-

bricius, Guerin-Meueville . Meigen , Mac(juart, Dejean , e

muitas outras bellas mouographias que possue o nosso amigo

e companheiro da expedigao o Sr. Dr. Lagos , em cuja ex-

cellente bibliotheca se encoiitra tambem as preciosas collec-

coes complelas dos Aniiaes da Sociedade Enlomologica de

Franca, das Suites a ButTon publicadaspor Roret, a Hisloria

natural dos peixes, por Cuvier e Valenciennes, etc., etc.

Relativamente a jornaesscientificos. poucos se pediram por

ora
, para nao avultar a despeza

;
porem as series completas

de muitos sao de absolula necessidade , pois nellas se acham

insertas numerosas memorias de importancia sobre a geo-

graphia e historia natural do Brazil , e cumpre que a Com-

missao esteja em dia com esses trabalhos, para nao dar o

triste espectaculo de isolamento scienlilico e ignorancia do

que se tern escripto sobre o proprio paiz.

cliefe da seccao astronomica reqiiisitou autoiisacao , que

Ihe foi concedida
, para engajamenlo de um operario encar-

regado de concertar, no caso de desarranjo , os inslrumentos

mathematicos da expedigao, a qual elle devera acompanliar

munido dos competentes apparelhos e ferrauienta. Finda a

commissoo, esse arlista sera de grande utilidade aqui no

Hio de Janeiro, oude nao Ihe faltara trabalho, cuidando dos

instrumentos do observatorio astronomico , da reparti^ao das

terras publicas, da escola militar, da academia de marinha,

etc.
, que lioje ficam perdidos por falta de quern os concerte

capazmente.

Os instrumentos geodesicos sao hoje a causa da demora

da parlida da expedigao; foram promettidos para meiado
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de Fevereiro proximo fiituro, e duviclamos que a promessa

seja cumpritla : Icmos pralica neste assumpto , e conheceinos

a grande difficuldade que ha em obtev hons iustrumeiitos

de constriictores acreditados, que nao os deixam sahir de

suas officinas sem os haver antes conscienciosameute veri-

ficado e corrigido, e determinado com a maior exactidao

OS coefficentes das (luantidades constantes com que se tern

de eiitrar em calculo teiido por argumento as observaQoes.

So assHii poderam alcancar celebridade, e conservam desde

longa data o seu credito , os uomes de Ramsden , Trouglitoh,

DoUond, Repsold , Erlel, as officinas da Escola poiytechnica

Viennense, etc. Conce]}e-se tambem que liomens dessa plana

nao se cansam em t'azer instrumentos para armazenar; H-

mitam-se unicamente a executar as encommendas que re-

cebem . e mesmo a essas dao vasao muilas vezes por seu

turno: assim DoUond levou cinco annos para dar os instru-

mentos do nosso observatorio ; e quanto aos IheodoUtos para

a Commissao de hmites do Sul , loi necessario recorrer aos

tribunaes afim de que fossem entregues quatro mezes depois

do tempo promettido.

A Escola poiytechnica linha annunciado nos jornaes que

por espaco de um anno nao receberia encommenda alguma,

e so por muito obsequio acceitou alguns pequenos pedidos

nossos. Nao se julguc que taes delongas se restringem mcra-

raentc ys encommendas brazileiras. observatorio de Green-

wich mandou (azer em Munich uma objectiva para um te-

Icscopio , a qual Ihe foi entregue passados cinco annos.

Muita gente, mesmo sensata, estranha que se nao tenlia

comprado instrumentos ja proinptos, os quaes se encontram

no mercado em quantidade: oliservaremos que esses sac

I»roprios para pilolos
,
que nao carecem de grande exactidao

;

porem trabalhos como os que se exige da Commissao explo-

radora devem reduzir os erros inevilaveis ao minimo , porque

elies se muUiplicam , e no liin de algumas leguas podcm
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lomar inuteis as observacoes. Alem disso, ja la se foi o

tempo em que um Eschwege inventava observagSes, dizendo:

€ Quern as veriflcara? »

Accrescentaremos fmalmente que a responsabilidade e

nossa , e menos no Brazil do que na Europa , onde a no-

ticia da Commissao exploradora foi muito bem acolhida:

sirva de prova , alem de varios artigos nos periodicos , o

trecho de uma carta do sabio presidente da Academia das

sciencias do Instituto de Franga, o Sr. Izidoro Geoffrey

Saint-Hilaire , que se exprimiu nos seguintes termos

:

« Instituto recebeu com viva satisfagao a noticia da

nomeaQao de uma Commissao exploradora no Brazil , e ex-

primiu por parte da sciencia a sua gratidao para com um mo-

narcha que mostra tanto interesse em promover os progresses

della no seu imperio. »

Rio de Janeiro, 4 de Dezembro de 1857.

Dr. Guilherme Schuch de Capa-vema.



POESIA

GIQUITIBA DA SERRA DE SANTA ANNA.

BRASIUANA
OKDICADA AO DB. FRANCISCO FBEIRE ALLEMAO.

I.

Quando o Tolteca do polar deserto

Para o gremio do sol movera os passos;

Quando Hobo cruel , a Inz ilo Cancer,

No imo ardenle calcinava a iiifancia,

Como outr'ora em Carthago o deiis Saturno

Quando Colombo os deltas do Orinoco

Ovante perlustrava ,
ja o Tamovo

No pino altivo do virenle monte

Teu vulto contemplava, doiniiiando

flanco alpestre do Tingna fronteiro

.

E OS valles, e as colUnas, e as planicies,

E campo azul do dilalado Oceano,

Que ao longe empanam duvidosas nuvens.

Labeo do fraco que aspirava o mando

Teu cimo f6ra, quando a tribu acephala

Trocava o sceptro pela flecha alada,

Que em redo surto no teu cimo ingente

Abatia o colibrio variavel

,

Entre as flOres mimoso bandoleiro.
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II.

A mTio (]a colono, o form empunhando

,

Da ol)ra do tempo ignara zoiii1)ando

,

No chao ])aqaeou

fdho da terra, Titao da espessura

Que ao gremio do sol altivo elevoii

A nobre estalnra.

De sobre a monlanha florida alalaia,

Co'a fronte media dos longes a raia
;

Sen porte avistava

Saudoso Iropeiro, que as boras da cnlma

Contente, risonho, alU repousava,

Croando nova abiia.

As leguas cansadas , e a base do ceo

Coberla de imvens, de cerulo veo,

Brioso media

;

Seu passo dobrava, dobrava a pujanca,

Que"^ grande madeiro , seu hospite e guia

Lbe dava esperanca.

Aquelle que o raio nao p6de veneer

vimos ao 1)raQo de uiri In'uto ceder

:

Das nuvens cabiu

fero gigante, outr'ora tao fausto

!

A llamma seu vulto a p6 reduziu

Em grande liolocauslo.

No flanco da rocha batendo medonbo
A rocha no rio rolou como um conbo

;

ceo Ijorrifaram

As aguas do valle em franias ardenl.es.
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E as ondas curvando alii rebenlaram

Rujdosas , frenientes.

Assim cascavel na relva escondida

Assalta o cacique, devora-lhe a vida;

rei desconhece

,

E larica por terra tao grande cniidade

,

A gloria aniqiiila, os lonros fenece

E a mageslade

!

III.

Como urn gigante Iiorripilado , as auras

Co'a fronte hirsuta, serpeando os bragos,

Eu vi na montanha : a copa excelsa

Floreava ao lufao, iiiivens cardando :

E do nionte surgia, qual se eleva

Desmedido condor supino aos Andes.

Nunca o vigia da mourisca plaga

Mais alto se elevou, neni canipanario

Que Rlieno mede da altaneira grimpa,

E d'aguia alpiiia se equipara ao voo.

Rei da montanha , amesciuinhava o bosqne

,

Quando, supino, no ambiente lucido

Sombreava o porfd , e la nos longes

,

Na nionlanba azulada e nos convalles

Saudava as caravanas tintinantes

Dos tardos loles
,
que o poento guia

Cantando impelle a turl)ulenla curie.

Vi a nuvem do ceo toucar-Ihe a fronte

De transluciila I'aclia. c caroavel

Banliar-lhe os niembros de vital conforlo,

Infnndir-lhe no cerne evos sem conta:
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Erguel-0 esbelto as regioes ethereas

,

Para orgQlho da selva millenaria

,

Para assombro do liomeni, que por elle

Aos ceos subia c'um olhar somente.

Quern do solo varreu seu vulto augusto

,

E em seu throno assentou rasteira messe ?

!

rv.

Pejada nuvem de medonhos raios

seu ser respeitou : evos ingenitos

Co'a natura , de annaes que o ceo colh^ra

,

Ac embate oontinuo das tormentas,

A furia do pampeiro, nao poderam

Unir-lhe o tope ao chao , vel-o urn prescito

Zoas ,
que beija a terra fubuinado.

Firmado, como o sol, dos feros Euros

Constante triumphou : nunca seu tronco

Levemente tremeu ao largo impulso

Do flanco do tapir, quando, pungido

Da mutuca , dispara e no trajecto

Estala OS troncos , a raiz revolve

,

Marca a senda ruinosa , mil segures

No passo vence, e sobre o chao descreve

A rota immersa , o fabulado impulso

Do ingente minhocao, cpie estala as pedras,

Desvia as aguas, esboroa os montes.

Como eras bella portentosa mole

Da devesa, e do vate que te vira

— Briareo da floresta — al^ando os membros

Em extasis perpetuo ao ceo formoso

,

E aspirando no ceo perpetuo lume

,
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Grandeza e magestade! e meigos zephyros

E as aves e as fl6res nessa fronte

Odoras harmonias derramarem.

Mil vezes, ao mgir dos vendavaes,

Vi leu vulto bradir no ar as frangas

Como aguia amazonia dormitando

Em aura etherea, deslembrando o cibo.

E sorrindo a tempestade

,

Como na estagao de amores,

A serra toda juncavas

Com tuas mimosas fl6res.

Os ventos furibundos

,

Os mestos turbilhoes

De horreiidos furacoes,

Terror da terra e mar,

Em roda do teu throno

Humildes circulavam,

Humildes se amainavam

,

Morriam de cansar;

Co'a copa grandiosa

Que em brincos floreavas

,

Os raios perfumavas

Com teu brasileo odor;

E a voz aterradora

Do temporal medonho

Ouvias como um sonho,

Como um carmen de amor.

28
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monte nao ' coroas , nao alegras

filho d'Ouro-Preto , nem o servo

Mensageiro , o Goyano que ledo te saudava

Das fronteiras da patria. Eras a estrella

D'errante peregrino, o pouso ameno

Do incansavel poento boiadeiro

;

A balisa de amor , o marco aereo

Do lesto viandeiro.

Em vao teu porta

Magestoso demanda o viajante,

Em vao a serra o pede , como outr'ora

Brilhante nos Botaes. Ah ! nao o encontra

!

Infeliz, nao ve, qual vi risonho

Do alto do Simplao , na bella Italia

,

bronze de Baveno abengoando

Da marmorea montanha o lago ameno

E as ferteis veigas da lombarda gente.

A perda inopinada do que amamos

N'um tristonho deserto a vida envolve

;

No fertil campo das visoes, no bergo

Amoroso da ardente phantasia,

No gremio da saudade, retrahida

Pica nossa alma a prantear; e geme

Ante a gleba afflictiva que acoberta

A doce imagem que comnosco vive

Nos thesouros donosos da memoria

VI.

Quantas vezes a sombra impervia , odora

,

Do florido colosso, ao lume esquivo
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Da tacita Lucina, alii, coutentes

Vincularam c'os os labios duas almas

Ardentes coragoes, longe do mundo,

Deslembrados da terra, sos, felizes

,

Como as aves que dormem sobre a nuvem

Que vento leva as regioes elysias

!

Quantas vezes , 6 tronco , tu do alto

Igualmente amoroso coroaste

Esta doce effusao, esta ventura,

Cum chuveiro de fl6res , sem que o sonho

,

doce devaneio entrecortasse

Pio agoureiro de sinistras aves?

A tua larga sombra, o vate e o sabio

Em delirante arroubo quantas vezes

Na esponja cerebral nao embeberam

Esse nectar de luz que o ceo derrama

,

Essa fluida harmonia que constante

A natura ridente e magestosa

No seu seio fecundo altriz renova?

E apus, rolando os olhos pelos valles

,

Pelas navas que vao no mar perder-se

,

A imagem viam grandiosa e bella

Do panorama insolito da esphera

De teu reino sem par, 6 rei da selva

!

Agora, s6 na tela imaginaria

Do amigo espa§o vejo a larga umbella

Protectora da selva espadanar-se

;

E polvo immenso da raiz
,
que o monte

Com mil bracos herculeos abra^ava,

No chao , troncado , irradiar-se putrido

;

E tronco, que vencia os obeliscos

De Memphis, pela terra cnvolto em cinzas.
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POde feiTO de urn bruto mais que o tempo

!

A nova gente , a geragao futura

,

Nunca mais o vera! Maldita seja

A mao profana que levanta o ferro,

E tala insana com brutal sevicia

padrao millenario da natura,

E insulta a terra, que coroa a relva,

E ao homem pede da cultura a graga.

VII.

De aligeros cantores verde liga

N'Arcadia aerea quantas vezes foste ,

Antes que o Indio , ten collago , as brenhas

Pedisse asylo contra o ferro luso?

Quao bello te ostentavas, quando a avicula

Princeza da floresta ahi pousava

Sorrindo a luz da aurora, saltitando

Na florente alcatifa , e retinindo

Sens floreios risonhos
;
quando a tarde

Ceruleos tingaras ledas choreas

Por tuas niveas flores espargiam,

E as flores n'um conjuncto harmonioso

Ao ceo mandavam perfumado accento

;

Quando ao reclamo do canoro encontro

Formosos gaturamos respondiam

Com seus aureos gorgeios
;
quando , oh tempos i|

Da vh'gem natureza, em tua copa

Co'a tromba alada l)uzinava aos ares ^
supino tocano, resplendendo

A mursa imperial entre as bromelias

Que teus bragos ornavam , como enfeitam

Do gentio garrido as varias pennas

!
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Dir-se-hia que Ganeso do Himalaya

AUi vinha saiidar o ceo brazileo.

Qual pouto cardeal d'ave emigrada
,

Ou cabo que a derrota verifica,

Eras tu sobre a serra dos Botaes,

A meta do descango e d'alegria.

Eras pouso do nocturno gallo

Que a verde esquadra dos says dirige;

Da escamigera tanagra , do gimxi

,

De rubros tapirangas, d'arapongas,

Cyclopes da floresta. Nos teus ramos

Nao mais veremos, repicando as azas,

Pendendo o corpo, como o proprio ninho,

canoro jajrd soltando endeixas

;

Nem tao pouco o sublime sahidsica

Que as aves falla em gorgeados hymnos,

Ao homem co'a palavra animadora,

E imita os uivos das cnientas feras!

No arbusto fronteiro, ao largo espago

Que outr'ora preenchias grandioso,

Mosqueadas nogueras , compungidas

,

Irao chorar e a rola gemebunda

Tua ausencia sem fim, sem lenitivo.

Na memoria do vate e no instincto

D'avicula celeste, como um sonho,

teu porte frondoso, altivo e bello,

De amazonia grandeza, se retraga.

Para mim viviras, pois que em meu album

Em vagas linhas te guardei fatidico :

Nesse livro em que o lapis vence a lyra

Quando a lyra contorna a natureza.

AUi ao tronco alpino avizinhado,
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Que a neve bebe co'a raiz marmorea,

E de auroras boreaes coroa o vertice;

Junto ao valle amoroso de Alba-lunga,

Ao platano do Tibre, as veigas do Amo,

Saudoso ficaras, como essas paginas

Que em mens olhos embebem caroaveis,

Delicias que se foram
,
juventude

!

VIII.

Embora sobre a giba acroceraunea

Do soberbo Tingua o sol fagueiro

Se debruce mil annos radiante

:

Sobre o monte despido nao te enconlra

A luz que te animara em almos dias

,

Que bondosa a sen gremio te achegava.

Para mais te avultar
;
que a tua sombra

No infmito lan^ava quando a aurora

Nos valles duvidosa se espalbava,

Ou quando entre listoes de fogo a tarde

Ao mar de Nictheroy a conduzia!

Como em ermo infecundo, no teu solio

vento ora perpassa , e nem sibila t

Auras de amor , estereis , se deslisam

Sem colher em teu seio odoro a vida.

Vedaram-te o libar eternamente

Beijosde luz no thalamo dos astros,

E OS mimos encendidos , leiticeiros

,

Dos zephyros \ ernaes ,
que em tuas flures

Com pronubas meiguices derramavam

Formosura sem par , amor e vida.

Sobre tanta grandeza agora passa
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Tristonlia a vista, o coragao lanhadol

No feio descampado ora mal vinga

Mesquinha palma de barbado milho
,

E a consocia da relva, flor silvestre.

fauno da tloresta , a simia astuta

,

Alii nao dangara; nem o barbado,

Sultao da relva, cantara monotono

Espumante can^ao entre as esposas.

Ao mudo passo do precauto joven

Que a espingarda; Ihe aponta , a fugaz prole

Nao ira esconder-se 'entre as grinaldas

Que a terra descem pelo tronco, e subita

Em salto areo se retrahe ao tiro,

Galgando o valle e a cerrada matta

Onde eterno crepusc'lo se alimenta.

Hoje meus olhos no vingar a serra

Tua imagem nao veem ,
patriarcha

Da virginea devesa ,
que o teu vulto

Do ceo volveu ao chao, do chao ao na4a!

Choram-te as aves, tao somente as aves.

Que a estulticia em delirio , em rude applauso

,

Tua queda exaltou, tripudiando

!

Envolto em trevas, n'um culpado olvido

Nao te deixo morrer; pois tantas vezes

Arroubado de encantos, plena a vista

De tanta magestade, contemplei-te.

Nao seras transitorio monumento

Na vida do meu ser contemplative

,

Nem aos olhos do mundo , como nuvem

Que no ceo descreveu seres informes,

Passaras. Sim, nao vives mais na terra,

Mas vives na memoria do teu vatc :
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Sera leu epitaphio este meu canto

,

1
Canto de indignaQao e de saudade,

Que impreca o brago iniquo , o feroz brago

De teu algoz , Gigante Americano.

OBLATA.

A ti, modesto Freire, antiste amavel

Do templo da natura, este meu canto

Na rude selva escripto hei dedicado.

Consente aqui teu nome , illustre amigo.

Deus inflnito e bom quiz em teu seio

Casto amor infundir, perpetuo , immenso ,

E a tens olhos abriu a natureza

Formosa e bella, variada e grande.

As flores fez-te amar como o colibrio

,

E no tronco altaneiro achar a escala

Que ser eleva as regioes celestes.

Esposaste uma flor, e a tl6r deu fructo,

E esse fructo , meu Freire , e tua gloria.

S. Pedro, 14 de Dezembro de 1845.

Porto-Alegre.



ASTRO^OMIA.

RELATORIO

Do» trabalhos executados pela CommissSo astronomica encarregada
pelo Governo Imperial de observar na cidade de ParanaguA o
eclipse total do sol que ahi teve logar no dia 7 de Setembro de
1868.

A importancia scientifica da observagao deste interessanle

phenomeno nao podia deixar de manifestar-se no Brazil

,

onde devera ser apreciada em graiide parte do seu territorio,

e principalmente no Rio de Janeiro, que gozada immediata

influencia do alto Protector das sciencias, e possue ja um
nascente observatorio astronomico. Assim , dous artigos ap-

pareceram logo nas folhas publicas desta cidade, um delles

indicando Cananea, e o outro Iguape como o logar da

costa onde se deveria]observar a phase total e central do

eclipse.

No dia 24 de Jiilho o Sr. director do observatorio apre-

sentou ao Governo Imperial uma tabella de seis pontos da

linha central , os mais proximos da costa , e indicou o porto

de Paranagua como apropriado para a observa^ao do eclipse,

visto que o Governo estava deliberado a mandar uma com-

missao astronomica para esse fmi.

Em 4 de Agosto teve-se conhecimenlo por meio de Mr.

Emmanuel Liais (astronomo do observatorio imperial de

Paris, chegado da Europa a 29 de .lulho, em commissao

scientifica) de um novo calculo do mesmo eclipse , feito por

Mr. Carrengton, astronomo inglez, fundado sobre as taboas
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lunares de Hansen, recentemenle publicadas na Europa ; e,

comparando a linha central deterniinada nesse calculo com

a calculada pelo Sr. director do observatorio do Rio de Ja-

neiro, achou-se ficar ella urn pouco ao sul desta, porem

ainda no porto de Paranagua; e por esta razao nenhuma

alteragao se fez a tal respeito.

Em 6 de Agosto nomeou o Governo a commissao astro-

nomica, composta dos Srs.

:

Conselheiro Candido Baplista de Oliveira.

Dr. Antonio Manoel do Mello , director do observatorio.

Dr. Emmanuel Liais.

Capitao Francisco Duarte Nunes.

Dito Bazilio da Silva Barauna.

Dito Ruflno Eneas Gustavo Galvao.

Tenente Jeronymo Francisco Coelho.

(Ajudantes do observatorio).

Em 18 de Agosto partiram deste porto quasi todos os

membros da commissao na corveta a vapor Pedro 11, le-

vando os instrumentos astronomicos e physicos necessarios.

Em 20 de Agosto chegou a corveta a Paranagua, e os sens

habeis officiaes prestaram-se de bom grado a tomar parte

nos trabalhos da commissao ; reunindo-se a esta como ad-

juntos OS segulntes Senhores:

Capitao-tenente, commandante, Tlieotonio Raymundo de

Brito.

1° tenente, immediato , Carlos Augusto Nascentes de

Azambuja.

2'' dito Francisco Jorge da Silva Araujo.

2° dito Geraldo Candido Martins.

Commissario Francisco de Paula Sena Pereira.

Escrivao Francisco Dias da Motta Franca.

Em 23 de Agosto, que foi o primeiro dia de bom tempo,

fizeram-se as observa^oes preliminares indispensaveis ,
para
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determinar o ponto da linha central do eclipse , no qual se

deveria estabelecer o observatorio.

Achado este ponto na longitude de 48^^ 26' 58",95, a oeste

de Greenwich , e latitude austral de 25« 30' 33",24, corres-

pondendo a casa de campo do Dr. suisso Carlos Tobias Rei-

chsteiner, situada abeira-mar, e sendo essa casa cedida a

commissao pelo seu proprietario, estabeleceu-se o observato-

rio no jardim da mesma.

Em 27 de Agosto concordou-se em distribuir todo o pessoal

da commissao por tres differentes estagoes, alem do observa-

torio central, a saber:

i^ esta^ao , na Campina, posigao situada serra-acima, na

distancia de cerca de 12 leguas a oeste do observatorio

central, e nolimite sul da facha do eclipse total. Esta estacao

foi confiada aos Srs. capitaes Galvao e Barauna, que para alii

partiram no dia 31.

2^ estagao , na ilha dos Pinheiros , distante do observa-

torio central cerca de 8 leguas a nordeste , e proxima do

limite norte da facha do eclipse total. Esta estagao foi con-

tiiida aos Srs. capitao-tenente Brito e 2*^ tenente Araujo
,
que

para alii partiram n© dia 4 de Setembro.

3^ estacao , a bordo do vapor Pedro II , fundeado a du-

zentas bracas para N. N. E. do observatorio central. Esla

estacao foi confiada ao Sr. 1° tenente Azambuja.

Em 4 de Setembro, tendo chegado o resto da commissao

na canhoneira a vapor Tiete, entraram em o numero dos

adjuntos mais dous habeis officiaesde marinha, os Srs. 1*^

tenente, commandante, Caio Pinheiro de Vasconcellos , e

2« tenente, immediato, Auguslo Netto do Mendonga.

No dia de Setembro a noite o ceo se achava encoberto

,

como se tinha conservado desde 25 de Agosto , tendo sido

raros os dias em que nao choveu , c o mao tempo que ainda

ameacava quasi que fez pcrder a espcranca de se podcr

observar o eclipse na manhaa do dia seguintc.
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No dia 7 de Setembro , as 6 horas da manhaa , foram

coUocados os instrumentos nos logares anteriormente pre-

parados e ensaiados , apezar do ceo se conservar encoberto.

A's 7 horas choveu por alguns minutos, ficando expostos

a esse agiiaceiro os observadores e os instrumentos: depots

disto comeQou a clarear, e os observadores aguardaram o

phenomeno na disposi^ao seguinte:

Na extremidade de 0. do jardim o Sr. Mello observava

com refractor do equatorial do Rio, montado parallatica-

mente, mesmo na estacao, e munido de um micrometro de

posiQao; perto delle, o Sr. Nunes observava com um theo-

dolito de Gambey, e o Sr. Vasconcellos com um sextante

;

na proximidade destes observadores o Sr. Netto contava no

chronometro.

A alguns passos do grande equatorial , o Sr. Baptista de

Oliveira observava com um cometoscopio montado paralla-

ticamente; um pouco mais longe o Sr. Coelho servia-se de

um bis refractor
;
perto deste o Sr. Sena Pereira observava

.no pyrheliometro e no actinometro.

Na extremidade E. da eslagao Mr. Liais servia-se de um

instrumento parallatico , composto de quatro oculos refrac-

tores parallelos , afim de que o sol apparecesse em todos ao

mesmo tempo, e um dosses oculos, de 2,184 metros de

foco, podia receber um caixilho photographico ; outro oculo

continha divisoes, e o mesmo pe sostinha um photometro.

Perto de si Mr. Liais tinha uma collecgao de polariscopios,

um theodolito , um apparelho para as rajas do spectro e um

chronometro. Um pouco atras deste , e na sombra da casa,

Sr. Martins observava obarometro, o thermometro funda

e psychrometro funda.
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OBSERVAGAO DOS CONTAGTOS.

Primeiro contacto exterior.

Na estagao central de Paranagua , e na da Campina , as

nuvens impediram a observagao do 1° contacto.

Na ilha dos Pinheiros
,
pela latitude S. de 25° 23' 34", e

longitude de 11' 6",5 a E. da cstaoao central, ou 5° 8' 46",45

a 0. do Rio de Janeiro (longitude referida a da estagao central

por meio do chronometro e no espago de urn so dia) o 1°

contacto foi observado as 9'' 36"' 13^

No imperial observatorio do Rio de Janeiro , onde o eclipse

foi parcial, o 1° contacto teve logar as 10'' I'" 22',5.

No observatorio do arsenal de marinha de Pernambuco

observou-se esse phenomeno as lO"" 27™ 47'.

Primeiro contacto interior.

Na estagao central de Paranagua este contacto foi notado

pelos Srs. Mello e Nunes as IT' 0" 24',8.

A bordo do vapor Pedro II notou o Sr. Azambuja este

mesmo contacto as 11'' 0"' 21',9. A differenga entre esta ob-

servagao e a dos Srs. Mello e Nunes poderia provir de ir-

regularidade na marcha do relogio de segundos do Sr. Azam-

buja, pois que o chronometro de bordo tinha sido levado

para os Pinheiros pelo commandante do vapor.

Na estagao dos Pinheiros o 1° contacto interior teve logar

as 11'' 1'" 16,21.

Na estagao da Campina, situada aos 25^30' 11" de la-

titude S., e pelo chronometro a 23' 37",5 para 0. da estagao

central, ou 5° 43' 30", 45 a 0. do Rio de Janeiro, este 1"

contacto interior teve logar as 10'' 59" 5\

Infelizmenle nao pode a hora do chronometro ser deter-

minada no mesmo dia do eclipse
, porque o sol apenas
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mostrou-se por alguns instantes no momento da obscuridade

total e no derradeiro contacto.

Segimdo contacto interior,

Na estagao central , a bordo do Pedro II , foi o 2° con-

tacto interior notado pelo Sr. Azambuja as 11'' 1"' 33',3. Os

outros observadores da estagao nao o notaram , sorprendidos

durante as suas observagoes physicas pela reapparigao do sol

muito antes do que indicavam os calculos.

Na estacao dos Pinheiros o 2° contacto interior teve lo gar

as ll''l"'46%21.

Na estagao da Campina este contacto teve logar as lO"*

59"' 6% e a obscuridade ahi durou menos de um segundo.

Ultimo contacto exterior.

Na estacao central o ultimo contacto foi notado pelos Srs.

Mello e Nunes a 0'' 28"" 32' ,8, por Mr. Liais a 0' 28"' 40' ,6 , e

no vapor pelo Sr. Azambuja a 0'' 28"' 40' ,4.

Por projecQao foi notado sobre o vidro baco por diversas

pessoas a 0"' 28"' 36'.

Sr. Mello observou que este ultimo contacto teve logar-

a 35° do vertical do sol para leste.

Sr. Nunes observou no theodolito uma serie de alturas

do sol na proximidade dos diversos conlactos , alem de outra

serie de alturas em diversos instantes do eclipse
,
que tam-

bem foram observados no sextante pelo Sr. Vasconcellos,

Estas observacoes poderam servir para o estudo das re-

frac^oes anormaes
,
que a dislribuigao especial da tempera-

lura durante o eclipse pode produzir.

Nos Pinheiros o ultimo contacto nao pode ser observado

por causa das nuvens que encobriram o sol.

Na Campina o ultimo contacto teve logar a 0'' 25"' 5'.
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No observatorio do Rio cle Janeiro foi este contacto a
0'' 54™ 18%5.

Em Pernambuco o ultimo contacto observou-se a 0'' 51"" 11'.

PASSAGEM DA LUA SOBRE AS MANCHAS DO SOL.

As manchas solares foram observadas e desenhadas no

palacio imperial de S. Christovao nos dias 25 de Agosto

as 8*" 30™ da manhaa , 27 as 2'' 45"' da tarda , 30 as 3' 30""

da tarde, 31 as O"" 30'" da manhaa, 2 de Setembro as 10"'

30™ da manhaa , 3 das Q' 15™ as 9'' 45'" da manhaa , e 4 as

1 1 horas da manhaa. De 4 ate 7 o estado do ceo nao foi

favoravel, ao menos nas horas em que outras occupacoes

nao distrahiam a attengao do observador.

A comparagao desses desenhos faz notar grandes va-

riagoes na forma, numero e disposigoes das manchas, o

que indica que nesta epoca a superflcie do sol eslava em
grande agitagao.

No dia 3 viu-se uma mancha assas consideravel e redonda

perto do centro do astro , dividida por uma lingueta da sub-

stancia brilhante da photophera.

No dia 4 esta mesma mancha, ja sem o traQO brilhante

,

havia tomado a forma de losango , com os lados um tanto

curvos ; forma que foi igualmente notada em Paranagua du-

rante um breve clareamento do ceo. Esta mancha estava

rodeada de muitas outras mais pequenas.

Na manhaa de 7 de Setembro esta mancha era visivel a

olho nil , na parte sudoeste do sol , sendo precedida de um
grupo de pequenas manchas e seguida por outro composto

de numerosos nucleos em uma grande penumbra. Viam-se

algumas faculas pouco brilhantes perto destas manchas , e

pontuado do sol era muito notavel c ondulante.

Na estagao central de Paranagua notou Mr, Liais qae o

limbo da lua se achava cm contacto com a borda da pe-
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numbra do grupo de manchas mais proximo do centro do

solas 10'' 13"^ 32',4.

Notou elle mais que, a medida que o limbo da lua ia

cobrindo a penumbra, parecia que esta mudava um pouco

de forma, acbatando-se o seu coutorno parallelamente ao

limbo da lua. Uma semelhante apparencia se reproduziu na

segunda parte do eclipse , na reapparigao das manchas

;

tendo sido feitas estas observagoes com a amplificagao de

300 vezes. observador entende que nesta apparencia

existe um effeito de irradiacao ou de contraste, outalvez

de difracQao , ou mesmo de refracgao anormal. Sr. Coelho

notou que no momento em que o limbo da lua ia occultar

as manchas, estas nao mostravam alguma variagao de in-

tensidade, como teria logar se houvesse a interposicao de

uma atmosphera lunar.

No imperial observatorio do Rio de Janeiro, onde obser-

vavam os Srs. ajudantes capitao Jose Francisco de Castro

Leal , tenentes Joao Baptista da Silva e Glicerio Eudoxio da

Silva Bomfim , notou-sc que a mancha do meio , da forma

de losango arredondado ,
que era vizivel com um bom oculo,

e de cor escura, foi eclipsada as 10'' 25'". A terceira mancha,

de forma oblonga e composta de pequenos nucleos em uma

grande penumbra, foi eclipsada as lO*" 30"" e S\ Alem dos

grandes grupos de manchas , notou-se tres outras pequenas,

circulares e dispostas em linha recta, que foram successiva-

mente eclipsadas: a IS as 10'' e 57"'; a 2», as 10\ 57'" e

ii*" ; e a 3^ , as 10\ 59" e 58' ,5. Todas estas manchas pa-

reciam gradualmente mais distinctas e augmentando de gran-

deza a medida que a lua avancava, tendo logar a apparencia

contraria qnando a lua se retirava.

No palacio imperial de S. Christovao observou-se, visando

sol por um poderoso oculn munido de vidro verde , que

quando a lua se approximou da grande mancha e da se-

guinte, pareceu ver-se espalhada sobre ellas uma cur ama-
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rellada. Esta cor pareceu dispersar-se logo sobre o grupo

das pequenas manchas, qiiando a lua cobria ja a metade

da grande.

Em Paranagua Mr. Liais notou sobre o nucleo negro da

maior mancha nuvens assas niimerosas, que permittiam ver

nucleo central do astro, como ja anteriormente assigna-

laram os Srs. Darres e Sechi.

Esta mancha apresentava tambem sobre a borda um
grande chanfro, que nao se reproduzia na penumbra. Ella

mudou notavelmente de f6rma do dia do eclipse para o

seguinte.

^^SIBILIDADE DA LUA FORA DO CONTORNO SOLAR.

No principio do eclipse a lua foi vista na estacao central

f6ra do contorno solar. Com um refractor de 4 polegadas

de abertura, o Sr. Mello viu os sens arcos no prolonga-

mento do crescente solar durante 4 ou 5 minutos. Mr. Liais,

que tinha quatro oculos sobre o mesmo pe, nao pode ver

este prolongamento em um oculo de duas polegadas e am-

plificagao de 60 vezes , nem no seu oculo dividido
;
porem

no menor dos oculos, que amplificava 30 vezes, ellepode

seguir o contorno da lua fura das pontas do crescente solar,

ate uma distancia de 7 a 8', sobretudo perto da ponta appa-

rentemente inferior.

Com oculo de 3 polegadas e a amplificaQao de 179

vezes, elle viu o prolongamento da lua por 1 a 2 minutos

do lado da ponta apparentemente inferior. Estas observagoes

tiveram logar entre 10'' 7"' e 10'' 12'". Mais tarde o mesmo

observador procurou de novo, mas nao Ihe foi mais possivel,

tornar a ver o limbo da lua fora do contorno solar.

No instante mais ou mcnos em que se faziam estas ob-

servagoes, a imagem da lua projectada sobre um vidro

bago, por um oculo de 3 polegadas e 2,184 metros de dis-

29
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tancia local, via-se toda inteira e distinclamente. Esta imagem

projectada da lua fora do contorno solar parecia sobre o

Vidro ba^o mais branca do que a regiao vizinha do ceo.

Esta apparencia foi ainda vista as 10'' e 40", porem ja mais

fraca , e algiim tempo depois ja nao foi possivel tornar a

vel-a.

Dm phenoineno muito singular e inteiramente novo que

se produziu, foi a apparigao desta imagem sobre as photo-

graphias do sol, tiradas as 10'' 6'" 56\ 4; 10'' S"' [1\9 :

lO"- 10' 59\6; e lO"- II' 30%6.

Esta imagem ,
principalmente sobre as duas primeiras

,

era muito apparente , ainda que fraca ,
quando as provas

estavani ainda humidas, ao sahir do banho do acido gallico.

Ainda se avistam os tragos sobre as duas primeiras provas

que nno entraram no banho de liydrosulphilo de soda

,

para as desiodar , temendo Mr. Liais que esta opei'agao nao

apagasse os tragos da imagem lunar, que elle desejava

conservar.

As mencionadas provas photographicas foram obtidas pelo

processo secco sobre vidro coUodionado e albuminado, dando

assim provas negativas onde a imagem da lua se apresentava

branca , o que indicava ser ella mais escura do que a regiao

vizinha do ceo , ao contrario do que se produziu no vidro

bago ;
porem sabe-se que a ex{)osigao em muito breve tempo

da geralmente sobre o vidro provas positivas : ora,nocaso

em questao, a e^posigao nao passou de um decimo de se-

gundo , que e insufficiente para o collodion secco , a nao

ser corpo brilhante como o sol. Isto da logar a pensar

que a prova da imagem lunar podia ser positiva , e por

conseguinte que a imagem da lua era mais brilhante do que

a regiao vizinha do ceo.

Na ilha dos Pinheiros fizeram os Srs. Brito e Araujo uma

observagao curiosa, e que indicaria que a visao da lua leria

sido allernativamente positiva e negativa
;
pois dizem elles

:
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« A partir do 1° contacto, a lua, continuando sempre a sua

marcha para leste , se mostrou perfeitamente redonda e

obscura ate as 10'' 5"' e 10', instante em que ella se ap-

proximava das manchas sombrias que se percebiam no sol.

N6s iiotamos que o limbo inverse* era mais claro , e que

,

depois que as manchas se encobriram , voltou ao resto do

astro a cor obscura. »

No observatorio do arsenal de marinha de Pernambuco

OS Srs. capitao de fragata Eliziario Antonio dos Santos , l'*

tenente Manoel Antonio Vital de Oliveira e 2° tenente Manoel

Antonio Viegas , dizem que logo depois do 1° contacto elles

poderam distinguir claramente o disco de um corpo opaco

que invadia o limbi) do sol , e notaram tambem que no

momento da maior phase a parte eclipsada nao era muito

escura.

COLORACAO DO CEO, DO MAR E DOS OBJECTOS TERRESTRES

DURANTE ECLIPSE.

Em Paranagua notava-se na esta^ao central desde as 10'' e

27"' que os rostos das pessoas tomavam a c6r bronzeada e

um tanto cadaverica , e que geralmente todas as cOres es-

tavam alteradas. A"s 10'' 40°' o ceo tinha tomado acima

do sol essa cor azul-escura que no crepusculo das regioes

intertropicaes se faz notar entre o 1° e o 2'^ dos arcos cre-

pusculares.

Perto do horizonte de leste a c6r ainda era azul-clara

;

para o norte e abaixo do sol viam-se nuvens brancas de

uma c6r singular: os seis decimos do ceo
,
proximamente,

estavam entao descobertos e os altos das montanhas ne-

voados.

Mais proximo ainda da obscuridade, as 10'' e 55"", o

mar tinha tomado a cOr amarellada, e o azul do ceo se achava

sombreado. A natureza mostrava um aspeclo extraordinario

e indefmivel.
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A bordo do vapor Pedro II, o Sr. Azambuja notou que

a c6r amarellada se tornava predominante a partir do quarto

do eclipse e a medida que o ar ia escurecendo. Elle notou

particularmente que as aguas da bahia tinham a superficie

cor de enxofre , e que a espuma ,
proveniente da mare que

enchia , apresentava a mesnia cor mais pronmiciada.

Depois da obscuridade total notou elle que ao descobrir-se

sol voltaram os objeclos a mesnia cor amarella que antes

tinham , a excep^ao da espuma do mar, que nao apresentou

mais a c6r de enxofre.

A's IC' 55'" Mr. Liais examinou as rajas do espectro for-

necido pela luz do dia , e nellas procurou especialmente as

variagoes que tinha notado no eclipse de 15 de Mar^o de

1858, mas nao viu o grande enfraquecimento da luz violeta

que entao notara
;
porem achou que a luz amarella tornava-

se mais predominante do que no principio do plienomeno

,

e que as rajas nao tinham variado.

Na ilha dos Piidieiros , os Srs. Brito e Araujo notaram

as 10'' 29"' 47' que as montanhas e o mar do lado de 0. co-

mecaram a mudar decor, tornando-se de um verde ama-

rellado , c6r esta que tomavam todos os objectos de 0. para

E., a medida que eclipse progredia. As 10'' 29'" 50" todos

OS objectos collocados a oeste do logar em que observavam

tinham tomado esta mesma c6r , entretanto que os de leste

ainda conservavam as cores naturaes.

Na proximidade do eclipse total dizem elles : « A sombra

dos nossos corpos era de uma cor escura, sobresahindo

sempre sobre a c^r amarellada do terreno. A cor que cobria

OS objectos neste momento era em geral mais escura e dava

aos rostos a lintura cadaverica, scndo esta mais pronunciada

nas pessoas mais morenas do que nas mais claras. A' medida

que se operou a emersao , a c(jr dos objectos de oeste clareou

gradualmente , seguindo a luz no mesmo sentido que seguira

a obscuridade na occasiao da emersao. »
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No palacio de S. Christovao as 41- M- foi notadn nn no.um aspecto cor de chumbo aznlado, o qu t^o^
sombrio as H' 44"'.

"'""ube inais

No observatorio do Rio de Janeiro notou-se que a sombrados corpos projecMa ,,ob,e os „,„ros brancos .ornaTa
<ie cor cnzenta, e que as cores dos objectos flcavam Ima
rellas; achando-se todo « horizoiUe nevoado . eo do nortmais carregado.

"'^

Em Pernambuco nolou-se que durante a rnaior phase aluz do dia se loniou pallida e brancacenta.

ESTADO DO CONTOHNO DA LUA , CONTAS DE ROSARIO.

palacio de s. Lhnslovao
, unia regularidade notavel Nao

se via, com amplificayoes inferiores a JOO vezes, algum
poiito sahente. Com a amplificagao de 302 vezes Mr Liais
perto da poiila do cresceiite apparentemente inferioi' des'
eobriu moiilanhas muito baixas e alongadas : o resto do con-
torno, mesmo com esta amplificagao, parecia assas regular
e eram eritao 10" e 27'".

Apezar do perfeito ajustameido da ocular sobre o limbo
do sol

,
e nao obstante esta regularidade apparente do limbo

da lua, que parecia completa, observou o Sr. Mello noseu
refractor de 4 polegadas de abertura e 72 vezes de am-
plificagao pbenomeno das Baily-Beads.

No momento em que o sol ia desapparecer , o limbo da
lua recortou-se

,
e esses recortes separaram

, como perolas
delgadissimo cresceiite solar.

Na reapparic-ao do astro o mesmo pbenomeno se repro-
duziu em sentido contrario.

Esle pbenomeno dos Baily Beads nao foi iiotado no ocul<i
de 3 polegadas e de 2-, 184 de loco: neste o crescente
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solar desappareceu rapidamente , approximando-se as ex-

tremidades.

Sua inlensidade , comtudo , nao pareceu igual em todas

as mais partes , tanto quanto se pode julgar em um phe-

nomeno de tao curta duraQao.

Durante a totalidade do eclipse foi notado que as pontas

do crescente foram sempre bem claras e afiladas , sem iiunca

manifestar alguma deforma^ao. Esta observagao foi feita no

palacio de S. Christovao , no observatorio do Rio ds Janeiro,

como em Paranagua , e nestas estagoes procurou-se cuida-

dosamente avistar alguns pontos luminosos ou fulguragao

sobre a lua , mas nada se notou.

IXTEXSroADE DA LUZ DO SOL SOBRE OS LIMBOS

DO ASTRO.

A reapparigao do 1° ponto solar, vista a olho nil, produzia

mesmo effeito que a illuminagao pela luz electrica. As som-

bras dos corpos se apresentaram muito bem pronunciadas, e

pequeno ponto solar pode ser por 2 a 3 segundos visto a

olho nu. EUe produzia sobre a retina exactamente o effeito

do radiamento da luz electrica. Nao havia a menor scintil-

lagao, e na estagao central, sobre os muros brancos da casa

vizinha, bem como na dos Pinheiros, sobre um panno branco

estendido para este flm , nao se notou algum trago das som-

bras moventes e coroadas descriptas por Arago na occasiao

do eclipse de 1842, tanto no principio como no fim da

obscuridade total.

No palacio de S. Christovao a mesmaobservagao teve logar,

e ainda com resultado negativo.

Quando appareceu o 1° ponto solar o Sr. Mello supportou-

Ihe brilho a olho nu no seu refractor por 1 a 2 segundos

,

mas foi logo obrigado a empregar o seu vidro corado , no qual

viu outra vez o sol formado de perolas, e depois o Umbo da
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lua recortado como uma serra, e esse limbo se tornou outra

vez liso logo que se afastou pouco mais.

\os 6 a 7 minutos antes da obscuridade total, quando o

cre^cente solar estava mnito rediizidp e a intensidade da luz

atmospberica niuito fraca, Mr. Liais coUocou sobre o seu

oculo a amplificaQao de 302 vezes, e depois, afastando do

campo crescente solar , a excepgno da extremidade de uma

ponta elle ensaiou se o ollio podia supportar o brilbo
,

e

isto com nm de verilicar se o limbo extremo do sol nao apre-

sentava uma grande diminuiQao de intensidade
,
como pa-

reciam indicar, tanto uma observacao antiga de Halley, se-

aundo a qual o crescente solar muito reduzido e vizivel a olho

nu como as photographias do sol obtidas em Paris por Mr.

Porro com o seu grande oculo. Mr. Liais fez esta observagao

nor duas ou tres vezes, e certificou-se que a olho mi poderia

supportar, com algum incommodo, a imagem assmi am-

nliflcada de 302 vezes, com a abertura de 3 polegadas

;

norem , temendo urn deslumbramento que Ihe obstasse a

observagao do pbenomeno principal que ia ter logar, dentro

de alguns minutos elle deixou essa observacao.

INTENSIDADE DA LUZ ATMOSPHERIGA DURANTE

ECLIPSE TOTAL.

planeta Verms foi visto na estaijao central as 10" e 51",

e na ilha dos Pinheiros as lO" 44- 45' de tempo local.

No meio do eclipse viu-se ainda Venus na estagao central,

P ainda Saturno, Syrio ,
Canopo e tres estrellas ao su

,
que

nareciam ser (f e B do Centauro e a. da Cruz. Regulo nao

^"-
Sr. Mello olhou especialmente por alguns m-

stantes na direccao do meridiano onde devia acbar-se
,

e nao

'
NHSfdos Pinheiros viram , alem de Venus 5 outra.

estrellas, uma a 0. S. 0., outra a S.O.,e tres a S.S.E. em
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rumo niagiielico. Estes astros desappareceram pouco tempo

depois da occultagao do sol.

No observatorio do Rio de Janeiro mesmo , onde o eclipse

foi parcial , foram vistos Mercurio , Venus , Saturno e Syrio,

A obscnridade durante o eclipse total em Paranagua nao

foi grande, pois que se podia ler a escripta a lapis, e o

ceo nao era negro ,
porem de azul plumbeo-cinzento. Durante

a obscuridade total a lua moslrava-se com disco negro ou

antes azul cinzento escuro, sobre o qual nao se distinguiam

as mancbas do astro.

A's 10'' e 30'" tinha Mr. Liais observado as folhas das

acacias de uma cerca vizinha da estagao central do eclipse,

e ellas manifestavam uma leve tendenciaase fecharem. A's

10'' e 55'", alguns momentos antes da obscuridade, esta

observagao foi repetida , e as folhas nao pareceram ter mu-

dado sensivelmente depois das 10'' e 30"". Convem notar,

comtudo, que a baixa temperatura que havia reinndo nos

dias anteriores, devera ter diminuido a sensibilidade das

folhas.

No Rio de Janeiro, onde o eclipse foi parcial, as folhas

das nogueiras da Africa ,
plantadas perto do observatorio,

come^aram a fechar-se , e uma sensitiva observada no palacio

imperial de S. Christovao nao nianifestou mudanga apre-

ciavel. Neste ultimo logar a luz parecia as 11'' e 41"' como

as & da tarde, e as IT e 44'" a obscuridade parecia ainda

maior.

Em Paranagua um papel albuminado e sensibihsado pelo

nitrate de prata , como para a extracgao das provas pho-

tographicas positivas , nao mudou sensivelmente de c6r >

sendo exposlo durante 30' a acgao do sol , entretanto que

no principio e no fim do eclipse um papel semelhante se

tinha tornado violeto pallido durante o mesmo tempo.

No observatorio do Rio de Janeiro a obscuridade foi ob-

servada com photometro de Rumfard.
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Os numeros seguintes forani obtidos , tomando poi' unidade

a intensidade da luz solar no fim do eclipse :

10



436 REVISTA BRAZILEIRA.

notou alii. A olho nu a lua parecia orlada de um filete del-

gado de luz amarella e pallida , cingindo-a como um annel

em torno della
;
porem esta apparencia annuUar iiao passava

da porgao mais luminosa da coroa vista no oculo.

Sobre o fundo luminoso appareciam grupos de raios
,
que

terminavam antes de chegar ao limite desse fundo. fundo

nao era uniforme, e parecia, segundo notaram os Srs. Bap-

tista de Oliveira e Liais . ser formado de uma combinagao

de raios de todas as naturezas, apresentando um pontuado

variavel e scintillaule como o da superflcie do sol , sem que

se percebesse comtudo sobre esse fundo algum intervallo tao

sombrio como o parecia a superficie da lua.

Sr. Azambuja notou em torno da lua 5 grandes grupos

de raios formando cones com as bases apoiadas sobre a lua-

Destes 5 grupos appareciam 2 na parte superior do astro,

um a direita e ouiro a esquerda da vertical; e 2 outros na

parte inferior, igualmente a direila e a esquerda da vertical,

e quinto grupo ficava a teste da lua e partia da extremidade

dodiametro horizontal. Todos estes grupos terminavam muito

antes de attingirem o limite exterior do fundo luminoso. Mr.

Liais notou a mesma disposigao nos raios conicos, e mediu-

Ihes comprimento por meio do seu oculo dividido. Elles

occupavam 11 divisoes deste oculo, o que Ihes dava 13' de,

comprimento. Segundo Mr. Liais, o raio de leste, sobre o

qual elle concentrou espccialmente a sua altencao, nao for-

mava como os outros um cone normal a lua
,
porem era

inclinado e encurvado, tendo a ponta dirigida para cima.

Em sua base elle cruzava o grupo inferior de leste, e era

elle mesmo atravessado por um grupo de raios parallelos,

e ambos projectados sobre um largo grupo parabolico de

raios fracos
,
que partiam do diametro horizontal da lua pars

leste.

Sr. Mello , cuja luneta nao abrangia o contorno inteiro

da lua , fez percorrer ao seu instrumento todo o limbo do
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astro, e notou s6mente 4 grupos de raios conicos ,
mas tendo

urn delles duas pontas ; o que parece corresponder ao grupo

conico visto por Mr. Liais na parte inferior a leste da lua ;

e que era cruzado pelo 5° grupo inclinado e encurvado
,
o

que Ihe dava com effeito o aspecto de um grupo conico de

duas pontas. Segundo os Srs. Liais e Azambuja, os lados

destes grupos conicos eram curvos e convexos ,
o que tambem

se achava no desenho do Sr. Mello a respeito do grupo

duplo.

Sr. Baptista de Oliveira viu igualmente 5 grupos de raios

conicos, e elle notou especialmenle que a posicao relativa

desses raios nao variou em toda a duragao do phenomeno,

sendo esta circumstancia confirmada pelos outros observa-

dores.

Na parte inferior da lua a oeste, um pouco acuna do raio

conico collocado deste lado , e perio da sua base
,

partia

um feixe de raios parallelos normal ao limbo do astro. Este

feixe visto a olho nil parecia como um raio largo
,
mais

brilhante do que lodos os outros , e visto no oculo ainda se

tornava muito notavel ,
parecendo porem composto de raios

tenuissimos.

Alem destes grupos principaes notavam-se muitos outros

raios mais curtos e normaes ao limbo da lua.

Sr Baptista de Oliveira notou que a luz nebulosa do

fando da cor6a era mais brilhante em alguns logares do

que em outros , formando como especies de nuvens brancas

;

e Mr Liais notou para a direita e assas longe do Umbo do

astro uma destas nuvens ou manchas brancas ,
formada por

uma reunirio de raios misturados e pouco distmctos.

Na ilha dos Pinheiros os Srs. Brito e Araujo notaram 8

r feixes de raios , sendo 5 os principaes.

Eslos feixes apresentavam igualmente a forma conica de

lados convexos, correspondendo assim aos 5 feixes conicos

observados na estacao central. Dous destes feixes eram re-
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unidos nas bases , o que corresponde ao cone duplo notado

pelo Sr. Mello.

Sobre o deseiiho do Sr. Araujo nota-se urn grande feixe

correspondendo aquelle de raios parallelos acima mencio-

nado.

Em sumiiia , a disposigao geral da coroa nestas duas esta-

(;oes parece ter sido identica.

Os observadores da illia dos Pinheiros fallani ainda de um
circulo alvacento que rodeava a lua e do qual partiam os

raios; comtudo este circulo nao csla claramente limitado

sobre o desenho , e tudo iudiiz a crer que s6 se trata aqui

da parte niais luminosa da cor6a, que na estagao central

apresentava a olho nu o aspecto de um filete dourado, e no

oculo uma degradarao coniinua de intensidade, e muito

rapida a partir de cerla distancia da lua, o que sein duvida

fez julgar a primoira vista que era um annel.

Xos Pinheiros, como na estacao central, uma nmltidao de

pequenos raios kiminosos emanavam em todosos sentidos,

normalmente do limbo da lua para o exterior da regiSo

mais brilhante da coroa, estendendo-se de 1 a 2 minutes.

Na estacao central foi claramente jiotado que uma part^

dos grandes raios partiam do limbo mesmo da lua.

Na Campina o phenomeno foi tao instautaneo e a atmos-

phera t^o pouco favoravel . que a coroa n?io p6de ser des-

cripta.

Passemos agora a um phenomeno inteiramente novo e

muito notavel , observado nos Pinheiros pelo Sr. Brito, e

na estacao central pelo Sr. Azambuja. Trata-se de um circulo

corado apresenlando as cores do iris, e que rodeava a

corAa.

Segundo o Sr. Azambuja , este circulo estava um pouco

f6ra da corAa, as c6res eram fracas e a vermelha estava

para o exterior , tendo sido visto o phenomeno a olho nu

e mostrando-se pouco sensivel no oculo.
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Para que esta apparencia fosse o phenomeno meteorologico

ordinario da coroa que circumda o sol e a lua
, quando leves

vapores vesiculares estao sol)repostos , o eslado de pureza

do ceo na estagao central apresenta difficuldades a tal ex-

plicagao. Poder-se-hia pelo conlrario invocar em seu favor

a nota feita pelo Sr. Brito, que uma nuvem estimada a 25^

para oeste do sol tinha tornado as mesmas cdres. Esta po-

sigao, admittindo um ligeiro erro sobre a avaliagao da dis-

tancia, corresponde com effeito a posigao do parhello; porem
nota-se que a coroa e o halo sao devidos a nuvens de na-

tureza muito differente,e que quasi nunca existem ao mesmo
tempo: a consideragao da nuvem corada vista pelo Sr. Brito

perde
, pois , todo o seu valor

, para dar ao phenomeno do
iris em torno da coroa solar uma causa meteorologica. Talvez

seja admissivel que a coroa solar, visto a fraqueza de sua

luz, tenha podido dar logar ao phenomeno da coroa me-
teorologica com c6res sensiveis , sobretudo projectando-se

sobre o fundo luminoso da atmosphera : e o que deixamos
indeciso ; e talvez mesmo se possa attribuir o phenomeno
a dilTraceao dos raios solares langenciando o limbo da lua.

Todos OS observadores notaram que a coroa tinha a cor

branca amarellada perto do limbo da lua , e prateada mais

ao longe . e o Sr. Coelho achou que era amarella nos sens

I limites.

A coroa no principio do phenomeno apresentava uma luz

maisintensa do que no flm. e muito rnenos intensa para

leste do que para oeste.

1 Sr. Mello estava preparado para no caso de apresentar

!
ella um annel hem definido medil-a de vim mesmo tado, no

principio e no llm do phenomeno
,
para saber sobre qual dos

aslros era centralisada ; porem o aspecto da corOa s(3 oppAz

a esta indagagao.

.Mr. Liais fez uma observayao , a qual indica que a coroa

I
estava situada alias da lua , e por consequencia que ella

\
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pertencia a atmosphera do sol ; sobre este ponto se exprime

elle assim no seu relate rio :

« Sete a oito seguiidos depois do principio da obscuridade

total eu fixei minha atlenQao do lado de lesle sobre o feixe

de raios tangentes (que era aquelle dos raios conicos e curvos

que tinha a ponta voltada para cima , e que no ponto de

partlda tangenciava a lua) , e minha attengao ficou dirigida

por 15 a 20 seguiidos sobre este feixe e sobre uma protu-

berancia branca , bordada de prelo , da qual elle partia. Urn

dos raios do feixe, em parlicular, tocava a extremidade

desta protuberancia , e prolongando-se alem , vinha en-

contrar a lua eiii uma pequena distancia de 2° proxinia-

mente. Eu vi esla distancia desapparecer poiico a pouco

,

ficando comtudo o raio fao na extremidade da protuberancia,

e contrastando por sua claridade com a bordadura negra

desta ultima.

« Vi successivamente a parte brilhante da protuberancia

desapparecer atras da lua, (icando um ponto negro, que des-

appareceu quasi 3 segundos depois. ponto de partida sobre

a lua do raio mencionado se achava nesse instante exacta-

mente no logar onde esse ponto negro, que se assemelliava

a projecgao de uma montaiiha lunar , desappareceu. »

Mr. Liais observou a corOa em seu oculo, sobrepondo uma

lurmalinaa ocular, e iiotou entao um enfraquecimento geral

dos raios e do fundo da coroa, no senlido do eixo da tur-

malina. Este enfraquecimento era pouco proimnciado, porem

sensivel. Fazendo gyrar a lurmalina, este enfraquecimento

no sentido do eixo foi notado todo a roda do sol , e parecia

ter igualmente logar para os raios de todas as naturezas.

A regiao da lua nao parecia pelo conlrario mudar de inten-

sidade , o que prova que nao havia polarisa^ao almospherica

bem apreciavel nesla direcQao. mesmo observador langou

depois a olho nil e com o polariscopio de Savart um olhar

rapido sobre a atmosphera na regiao da lua. Elle notou al-
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guns tragos de bandas sobre a cor6a e iiada de apreciavel

nos arredores. As bandas eram muito fracas sobre a corda,

e a sua coloragao nao era sensivel.

Nas extremidades do campo do polariscopio comegava a

polarisagao ainiospberica ,
porem o senlido nao foi deter-

minado abaixo e acinia da lua , attenta a fraqueza da luz,

e esta observagao tomaiia muito tempo : resuUando do que

precede que a cor6a e polarisada
,
porem fracamente.

Duas observagoes foram feitas sobre a intensidade da luz

da coroa: a l" pelo Sr. Azambiija, o qual notoii que a corOa

nao produzia somhras dos corpos : e a 2*^ por Mr. Liais
,

que empregou um pbotometro que imaginara para este fim,

e que se compunha de um pequeno oculo de campo estreito

e rectangular, collocado sobre o mesmo pe dos oulrosoculos

do mesmo observador, e parallelo a estes, de maneira que

elle estava ja aponladi) para a lua no principio da obser-

vagao. A imagem desse campo era duplicada por um prisma

birefrangeiite , e uma turmalina gyrava dianle deste prisma.

observador conduziu rapidanienle a turmalina a uma

posicao tal
,
que na fenda da esquerda a porcao desta fenda

que se projectava sobre a coroa llie pareceu da mesma in-

tensidade que a porgao da outra imagem da fenda, na qual

se projectava o centro da lua. Elle deixou depois a turmalina

nesta situagao , adiando a leitura para depois da volta do

sol , e passou a outras observagoes. Ao depois ,
quando foi

examinada a posigao dada a turmalina, elle reconbeceu que

seu eixo fazia um angulo de 2'^ 15' com a secgao prin-

cipal do prisma birefrangente.

A relagfio da intensidade da luz atmospberica na regiao

da lua,sommada com a luz cinzenta, para a luz da coroa

epois igual a tangciite de 2° 15"' ou a 0,039. Em outros

termos, a cor6a fe aqui se trata da regiao mais brilhante

paraomeio da totalidade, enao da parte a mais intensa,

isto e, para teste da lua no principio do pbenomeno, e
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para oeste no fim) e quasi 25 vezes mais luminosa do que

a atmosphera na regiao da lua , sommada com a luz cin-

zenta. Ora, a iutensidade da luz atmospherica sendo medida

pela visibilidade das estrellas , isso completa a medida pho-

lometrica acima.

Tinliam-se feito preparativo3 para photo grapliar a cor6a ,

mas no momento em que se ia tentar a experiencia , e

quando , segundo o calculo , ainda deviam decorrer 42 se-

gundos de ol)scuridade , o sol appareceu , e logo uma viva

luz encheu os campos dos oculos, e a cor6a deixou de ser

visivel para todos os observadores. Porem , tomando a pre-

caugao de afastar o crescente solar do campo do oculo , ainda

Mr. Liais avistou a coroa por 18 a 20 segundos depois do

apparecimento do sol. •

No principio do phenomeno a coroa foi vista por iMr. Liais

projectada sobre o vidro bago, no foco de uma objectiva de

3 polegadas e de 2,184 melros de distancia focal. olho

estava entao na obscuridade , e nenhuma luz estranha cahia

sobre o vidro , em consequencia das disposigoes tomadas

no instrumento.

Nenhum phenomeno concernente a coroa foi visto no Rio

de Janeiro.

PROTUBERANCIAS.

Durante a obscuridade total muitas protuberancias se mos-

Iraram sobre o contorno da lua , mas nenhum dos observa-

dores nolou cor vermelha nesse phenomeno.

Essas protuberancias eram umas brancas e outras leve-

mente rosadas. Sr. Coelho, que so lixou a sua attengao

sobre as ires do limbo de oeste , foi o unico que viu a c6r

mais avermelhada.

numero das protuberancias variou na duragao do phe-

nomeno. Assim que o sol desappareceu mostraram-se 3 dellas
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sobre o limbo de leste do astro. Segundo Mr. Liais, que tinha

em um dos seus oculos o campo rodeado de cortes para ava-

liaQao dos angulos, a 1* estava a 45" proximamente do

ponto inferior do sol, a 2" a 105°, e a 3^ a 135°. Estas 3 protu-

' berancias eram muito baixas, e mais largas do que altas, prin-

cipalmente a 1\ Ellas eram de um branco vivo, sendo a 1' e

2* bordadas de preto. A oeste duas protuberancias se no,

taram, a maior deltas situada a 110°, e a 2=^ a 170" do

ponto inferior. Estas diias protuberancias eram brancas,

levemente rosadas. A 1* via-se a olho mi como um ponto

brilhante e rosado, e foi a unica das protuberancias que assim

se pode ver. No oculo ella se compunha de uma ponta conica,

de larga base, de lados arredondados, com uma pequena sa-

liencia junto a base e situada acima. Mr. Liais notou que 7 a

8 segundos depois do principio da obscuridade total ella

occupava os 8 decimos de uma divisao do seu oculo dividido,

que Ihe daria entao 58" de altura. Segundo o Sr. Coelho,

a 2" protuberancia tinha a forma de um-rectaugulo alonga-

do e inclinado sobre o limbo da lua. No meio do plienomeno

as protuberancias de leste haviamdesapparecido: a parte clara

das protuberancias bordatlas de negro, tendo desapparecido

atras da lua, antes da extremidade negra da bordadura, fica-

ram ainda estas, e a da l'^ ainda darou 3 segundos depois

da parte clara, parecendo-se durante esses instantes com a

projeceao de uma montanha lunar. No mesmo tempo uma
3" protuberancia appareceu para oeste, proximamente a 60"

do ponto inferior do sol; ella era pouco rosada como as duas

outras do mesmo lado, e de pequena altura. Segundo o Sr. Coe-

lho, ella se compunha de um pequeno rectangulo inclina-

do para baixo, e sobre este uma saliencia conica de lados den-

tados. No fim da obscuridade total, Mr. Liais mediu de novo

a protuberancia a mais elevada, que ja tinha medido, e notou

que ella tomava pouco mais de uma divisao do seu oculo, o que

lhedavadel'12"al' 18".

80
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Esta proluberaucia, que no principio do phenoineno so

tinha 5 saliencias, apresentava agora 3, e a 1^, que entao

apenas aponlava, enchia ja os dous decimos de uma divisao

do oculo, ou 14 a 15".

Apenas se coniplelava esla rnedida, quando o sol, annun-

ciado pelo augmento de brilho liesse lado da coroa, se mos-

U'ou, e as protuJieraiicias desappareceram, seni que fosse

possivel avislal-as. ncin niesmo desviando o disco do sol

do campo do oculo, porque ellas saliiram tambein.

Sr. Mello e Sr, Nunesuotarani na grande protuberan-

cia, alem das Ires proeminencias prlncipaes, muitas outras

mais pequenas, que alongavani esta protuberancia para

cinia.

Para leste o Sr. Mello so nolou nnia protuberancia, a

segunda, que era niais elevada desse lado ; isto provem de ter

esta proem inencia desapparecido depois das outras, e de ser

ja a unica vizivel quando elle dirigiu o sen oculo para essa

direccao.

Sr. Coelho so nolou as protuberancia de oeste, pois

que a sua attencao pouco se dirigiu para o lado opposto.

Na esta^ao dos Pinheiros nenbuma protuberancia foi

notada ; talvez por lerem apparecido brancas, e nao verme-

Ihas, como se esperava que ellas so moslrassem, fazendo

parte da coroa.

Na eslacao da Canqiina viu-se para oeste, e na parte supe-

rior da lua, unia serie de protuberancias, occupando toda a

regiao situada entre as duas vistas desse lado na estaQao

central. Essas [irotubcrancias diz o Sr. dalvao que pareciam

chumbo fundido e em oscillacao; ellas forani vistas atraves

de um vidi'O vermelbo, c o desenho dos Srs. Barauna e

Galvao apresentava uma linba dentada e com as proeminen-

cias mais elevadas na direcgao da grande protuberancia vista

na cstagao central. Este plienoineno, tendo sido instanlaneo,

nao deu tempo a tirar-se o vidro vermelho.
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Na estacrio central Mr. Liais duplicou com um prisma bire-

frangente a imagem das protuberancias, sem notar alguma

differenca de intensidade entre as duas imagens. mesmo

observador iiotou igualmente a imagem das protuberancias

projectada sobre o vidro bago.

Quasi todos OS observadores notaram noprincipio daobscu-

ridade total , do lado em que o sol tinha desapparecido , e no

fim, do lado onde ia apparecer de novo, uma linhabranca

muito estreila e brilhante, bordando o limbo da lua, eque

teve a duragao de 1 a 3 segundos , e era ondulada sobre o

limbo.

Nos Pinheiros, segundo o Sr. Brito , viu-se, antes da obscu-

ridade total e antes que a coroa se formasse , a lua rodeada de

uma zona muito estreita cor de mercurio e ondulada. Este

phenomeno foi instantaneo, e immediatamente depois a coroa

appareceu. Na estagao central o Sr. Azambuja viu igualmente

uma franja de logo instantaneamente em torno da lua. Sem

duvida taes apparencias se podem attribuir ao deslumbra-

mento, que ao primeiro momento so deixou ver a parte mais

brilhante da coroa.

Segundo Mr. Liais , no principio do eclipse total o arco

branco era limitado nas duas proeminencias extremas do lado

de leste, e no fim elle excedia um pouco as proeminencias

extremas do lado de oeste. Sr. Coelho notou um arco bran-

co amarellado com uma leve bordadiira vermelha, por fora

desta uma oulra de azul muito fraco , occupando no principio

da totalidade o limbo leste do sol , e mesmo a parte superior e

inferior desse limbo , onde a linha vermelha a elle se approxi-

mava: o sen oculo era achromatico e visava por vidros azues.

Na vespera do eclipse o mao estado da atmosphera nao

permitlira observar as manchas do sol. •

No dia seguinte do phenomeno uma nova mancha appare-

ceu sobre o limbo do sol , muito perto da 3" protuberancia de

leste, mas nao se viu mancha alguma correspondendo as ou-
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tras protuberancias do mesmo lado ; igualinente nao se achou

alguma facula correspondendo as posicoes das protuberancias.

No dia9 outras manchas appareceram sobre o mesmo limbo

do sol , mas nao parece possivel que ellas podessem correspon-

der as posicoes das protuberancias.

Antes do eclipse as manchas solares foram desenhadas no

palacio imperial deS. Christovao , sendo o ultimo desenho de

4 de Setemljro. AUi se via a grande mancha cm losango ,
que

tinha mudado um pouco de forma , e era vizivel a olho mi no

dia do eclipse : porem nao se encontram nesse desenho tres

manchas ou tres grupos de manchas que podessem attingir o

limbo occidental do sol no dia 7 de Setembro em posicoes

correspondentes as tres proeminencias vistas sobre o limbo; e

somente um dos grupos alii se conservou nos dias seguintes :

teria talvez correspondido a posicao da grande protnberancia.

INTLUENCIA DO ECLIPSE SOBRE OS HO.MENS E OS ANLMAES.

Com quanto a impressao produzida pelos eclipses sobre os

homens e os animaes nao seja do dominio da astronomia , a

commissao , conformando-se com o uso seguido pelos obser-

vadores de eclipses anteriores , reuniu os factos seguintes

,

que chegaram ao sen conhecimento

:

As coloracoes singulares do ceo e dos objectos davam ao

phenomeno um aspecto medonho para as pessoas que nao

estavam instruidas da existencia do phenomeno.. ou que nao

comprehendiam a sua causa

.

Nao e pois de admirar quena Campina, alem das mon-

tanhas, os obscrvadores notassem um grande susto em muitos

dos habitantes. Em Paranagiia mesmo algumas pessoas , ainda

que prevenidas , ficaram sorprezas -. porem a maior parte da

populagao experimentoumuidifTerente impressao, partilhada

tambem pelos astronomos da expedicao
, que foi a da admira-
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Qao da magniflcencia do espectaciilo que se manifestava a seus

olhos.

Na estac^ao central de Parauagua liouve urn grande silencio

iiomomentoda obscuridade total; mas, desde que o sol reap-

pareceu, os passaros no bosque vizinho , as cigarras e varios

orthopteros tornaram a comegar o sou ruido em torno de nos.

A bordo do vapor Pedro II notou-se que as gallinhas, que

tinham sido soltas , correram apressadas para a capoeira , e as

gaivotas, que esvoacavam em torno do navio se reuniram, em
grupos, pousadas na superficie do mar ate avolta daclari-

dade, em quanto que nos Pinlieiros uin cao que tinham atado

perto dos observadores nao manifestouinquieta^no alguma.

Na Campina notou-se que os bois , os cavallos e outros

quadrupedes corriam espantados pelo campo , e que as aves

deterreiro serecolheram apressadamente paraonde costuma-

vam dorrnir. Os passaros silvestres voavam assustados por

cima dos observadores
, procurando umabrigo.

Nopalacio imperial de S. Christovao , onde o eclipse ape-

nas foi parcial , viu-se passarem os urubiis para o lado onde

costumam ir pernoitar ; os passaros de gaiola diminuiram o

sen canto , e quasi que emmudeceram , e um caozinlio escon-

deu-se debaixo de uma cadeira , como para dormir. A'sll'"

53" ainda seviamvoar os urubuscomo que aturdidos.

OBSERVACOES PHOTOGHAPHIGAS.

Foram extrahidas 15 photographias do sol em Paranagua

,

por Mr. Liais, em quanto o eclipse era parcial.

Foram ellas obtidas nas boras seguintes

:

5^6 alguns minutos depois do principio do

56, 4 eclipse, quando o sol se mostrou em
1 7, 9 um claro.

59,

6

36,6

1""
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arredondadas, como se existisse quer um f6co chimico, quer

uraa especie de irradiagao photographica.

Uma unica prova, a de n. 8, faz excepgao, poi'que apre-

sentou as pontas perfeitaniente agudas; o que inostraque

phenonieno vislo nas oulras iiao provinha de um foco

chimico, porque a mesma distancia focal foi sempre empre-

gada. Talvez se possa allribuir este effeito ao aquecimento

do tubo do oculo, o que uiodifica a refrac^ao do ar interior, e

sobre o que Mr. Faye cliainou par muitas vezes a attengiao.

P6de-se affirmar couitudo que sobre o vidro bacjo as ima-

gens appareceram sempre perfeitas.

Resulta da discussao dos angulos de posi^ao da liuha das

pontas, e do diametro norte sul do sol, que a estacao de Para-

nagua estava l)em sobre a linlia central do eclipse. E' com
effeito evidente que o centro da lua se movia proxima-

mente em linba recta sobre o sol, pois que o angulo da

linha das pontas com a linha norte sul do sol nao variava, o

que so aconteceria se o centro da lua descrevesse um dia-

metro do sol ; entretanto que, se percorresse uma corda, have-

ria grande variacao mesmo para uma mui fraca excentrici-

dade, na vizinhanga do meio do eclipse.

Existe comtudo uma pequena variagao do angulo de

posigao no caso de eclipse central, porque o movimento appa-

rente da lua sobre o sol nao e inteiramente em linha recta,

porem a curvalura e mui pequena, e pode ser calculada per

meio das taboas.

Ora, acha-se assim que em 7 de Setembro, em nossa esta-

gao, supposta sobre a linha central, o angulo da linha das

pontas nao deviu variar entre os instantes das provas ns. 8 e

10, asmais proximas do eclipse central, antes e depois.

Acha-se, demais, que o angulo da linha dos centros (que e

perpendicular a linha das pontasj com o diametro norte sul

do sol, que era de 48°, segundo o calculo no principio do

eclipse, dcvia diminuir ate um pouco depois do meio, onde se
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rediiziria a 43°, para augmentar depois ate o fim do phenome-

no, onde devia ser de 44°,

Ora, as doze pholograph ias do sol dao os angulos se-

guintes

:

Num. das provas.

1 45° 50'

2 45 27

3 45

*^
( Media 44" 0'. Eslas duas provas foram extrahidan

\^ i com alguns segundos de inlervallo.

^^
[ M^dia 42" 40'. Estas duas provas lambem foram

QA i extrahidas com alguns segundos de inlervallo.

36

45

23

A incerteza sobre estes angulos e de alguns miniitos, e nao

chega a 1°, devido isso a pequenas flexoes quecertamente

soffreu instrumento quando, no momento de photograph ar,

era elle sujeitado fortemente com escoras fixas perto do caixi"

Iho e apoiadas sobre a terra; estas precau^oes eram indis-

pensaveis para que o movimento do obturador de corredica

nao imprimisse alguma oscillagao ao instrumento.

Ve-se comtudo no mappa acima que o angulo da linha das

pontas e do diametro norte sul do sol apresentou uma leve

diminuigao, bastante regular, desde o principio ate o meio do

phenomeno, para crescer depois, o que entre as provas ns. 8

e 10 apenas houve uma differeuQade alguns minutos, entre-

tanto que, para uma bem pequena cxccntricidade, teriam

havido muitos graos.

Attendendo mesmo ao maximo erro possivcl sobre os

angulos, nao se pude adtnittir que a differenga entre os angu-

4
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los das provas ns. 8 e 10 tenha nolavelmente excedido 1°;

ora, na prova n. 10 a distancia dos centres era de 125" pro-

ximamente, e na prova n. 8, de358".

Ve-se, pois, que a maior distancia angular dos centres, que

se pode suppor que tivemos na nossa esta^ao, nao excede-

ral",5. Ora, esta excentricidade so teria diminuido de 0/7

a dura^ao do eclipse: logo, a grande.differenga de duragao

do eclipse total, entre o calculo de Mr. Carrington e a obser-

vagao, so pode provir de urn erro sobre os diametros dos

astros.

Esta conclusao e confirmada pelas medidas dos dia-

metros dos astros, deduzidas das medidas das cordas, e das

flexas feitas sobre a prova n. 8, onde nao ha trac^os sensi-

veis de irradiacao ou de foco chimico. A irradiacao, que

augmentava o diametro do sol e diminuia o daluadeuma
mesma quantidade, foi por outro modo calculada, compa-

rando-se a differenga dos dous diametros dados, um pela

pliotographia, e outro pela duragao da obscuridade total; ao

depois attendeu-se a esta irradiacao, e foi assim que se che-

gou ao resultado que se acaba de expor.

Para poder transformar em angulos as medidas lunares

feitas sobre as chapas photographicas, tiraram-se em 9 de

Setembro duas imagens do sol sobre o mesmo vidro duas vezes

e a intervallos dados.

MEDIDAS DAS DISTANCIAS DAS PONTAS DO CRESCENTE SOLAR.

Alein das photographias do sol tomadas em diversos ins-

tantes do eclipse, e que deram as medidas das distancias das

pontas, Sr. Pinheiro de Vasconcellos observou com o

sextante as distancias seguintes na estacao central de

Paranagua

:
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Moras do logar. Distancias das pontas.

fiO' 10"' 59',8

Uo 11 5(),8

i' serie. ho 12 39,8

flO 13 46,8

VIO 14 42,8

2" serie.

33 2,8

36 0,8

37 6,8

37 43,8

/lO 44 21,8
3a serie. 10 45 22,

8

do 46 25,8

16 31,8

i* serie. {\ I 17 27,8

18 11,8

45 32,

8

5' sme. ^11 47 11,8

(11 47 57,8

mesmo observador mediu ainda as distancias seguintes

dos limbos da lua a Venus:

00
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uma nuvem que deu alguma chuva, e logo depois o sol

se tornou vizivel e brilhante por lodo o tempo que durou

eclipse. A's 10'' 40" os 0,6 do ceo
,
proximamente, estavam

descoberlos , nenhum trago de cirrus se via , as imvens for-

mavam strato-cumulus , e so se distinguia uma camada.

A's 11'' 55'" algumas dellas impellidas pelo vento de esle

ameagavam invadir o sol
,
porem dissiparam-se antes de o

attingir. A serenidade do ceo nao passava de 0,4.

A 1'' as nuvens tornaram acobrirosol, formando claros

durante a tarde.

A' noite as nuvens se dissiparam pouco depois do occaso

do sol , e ceo conservou-se durante a primeira metade da

noite de uma admiravel limpidez. A luz zodiacal era muito

notavel.

Antes do eclipse , e durante o principio do plierlomeno

,

Mr. Liais observou o barometro, o thermometro funda e

psychrometro funda; e achou:

Bar. aO^ Tli. cent. Tensdo do vapor. Humidade.

A's. 9" 0"\..755,21
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10 50 ..21, 00 sol (vapores). 23, 00

10 55... 20, 25 sombra. 21, 50

11 0...19, 00 sol. 19,00

11 5... 18, 75 sombra. 17, 50

11 10... 18, 50 sol(nevoa). 17,00

11 15... 18, 00 sombra. 17, 75

H 20... 19, 00 sol. 20,00

11 25... 19, 25 sombra. 22,75

11 30... 21, 00 sol. 25,50

11 35... 20, 75 sombra. 28,75

11 40. ..23, 00 sol. 31,50

11 45.. .22, 25 sombra. 33, 75

11 50... 25, 00 sol. 36,50

11 55... 2 4, 00 sombra. 39,50

0...27, 00 sol. 42,00

5... 25, 75 sombra. 43, 75

10... 26, 75 sol. 41,45

15... 26, 00 sombra. 44,00

20... 27, 50 sol. 41,50

25... 26, 75 sombra. 40, 00

30.. .28, 50 sol. 40,50

Na Campina , urn vento de este Iraco reinava desde

rrianliaa, e accumulava nuvens nas raontanhas. Estas nuvens

occullaram o 1" contacto, formou-se depois urn claro na

occasiao da lotalidade, e na do ultimo contacto.

Nos Pinheiros o ceo estava muito nublado , e as nuvens

impediram a observagTio do ultimo contacto.

No imperial observatorio do Rio Janeiro fizeram-se as

seguintes observacoes meteorologicas:

Ih. cent. 1 SDmlii*.
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10 10.. .19,5 25,6 766,37 93

10 15..19,5 28,1 766,37 94

10 20...19,4 26,5 766,70 94

10 25...19,5 25,1 766,57 93

10 30...19,45 26,5 766,63 94

10 35...19,4 24,0 766,70 94

10 40... 19,4 23,6 766,70 94

10 45.. .19,5 23,6 766,52 94

10 50... 19,5 23,4 766,52 94

10 55.. .19,5 22,2 766,42 94

11 ...19,4 21,9 766,54 94

11 5 ...19,4 21,3 766,40 94

11 10.. .19,35 20,9 766,46 94

11 15.. .19,25 20,6 766,58 94

11 20.. .19,15 20,3 766,66 93

11 25.. .19,1 20,2 766,27 93

11 30.. .19,1 20,15 766,27 94

11 35...19,,0 20,1 766,39 93

11 40.. .19,1 20,2 766,27 93

11 45.. .19,0 20,4 766,39 93

11 50.. .19,1 20,6 766,27 93

11 55. ..19,1

5

20,9 766,21 93

...19,1 21,4 766,27 93

5 ...19,1 21,3 766,27 93

10.. .19,1 21,2 766,27 93

15... 19,1 22,1 766,27 92

20.. .19,2 22,2 766,14 92

25.. .19,25 22,9 766,08 92

30.. .19,3 22,85 765,92 92

35.. .19,3 22,6 766,02 92

40.. .19,35 23,1 765,96 92

45.. .19,35 23,6 766,06 92

50... 19,5 24,1 765,87 92

55.. .19,6 23,9 765,90 91
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1 0....19,7 24,4 765,97 92

1 5.... 19,75 26,6 765,81 91

1 10....19,9 24,1 765,61 • 91

1 15....19,9 24,1 765,62

1

91

1 20... .19,9 23,9 765,62- 92

No principio destas obsei'vagoes o ceo estaya carregado

de nimbus sobre o horizonte , alguns cirrus e cumulus

viam-se nadirecgao do phenomeno, o vento estava de N. 0.,

e as nuvens seguiam lentamente para S.O. as 10'" 10"\

A's 10'" 30" vento tornou-se N. E. muito fresco , e as

10'" 36'" 30' comegou a diminuir voUando para S. E. ; todo

horizonte estava nevoado, e carregado para o N.

A"s 10'" 55"' ventavaS. E. muito forte e frio^^ o que foi

desembaragando pouco a pouco o ceo dos cirrus e cumulus

que se acliavam dispersos sobre fundo limpido e azul.

A's ir 4"' 38^ continuava o vento S. E. forte; as IT 20"'

vento mudoupara S. S. E. fresco, e tudo assim se conservou

ate l*" 25"" em que o ceo se encheu de cumulus, e as nuvens

corriam com grande velocidade impellidas pelo vento fortis-

simo de S. S. E.

No palacio imperial de S. Ghristovao o thermometro de

Fahrenheit abaixou de 1° das IT da manhaa .ate as H''

15", depois subiu 1»,5 as 11' 40". hygrometro, que mar-

cava 45 as 11'', indicava 46 as 11'' 15".

Em Pernambuco notou-se que a maior phase do eclipse

fez abaixar o thermometro de Fahrenheit de 2",3.
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NOTA.

COMETA.

cometa que ainda se apresenta sobre o nosso horizonto

apenas p6de ser observado em a noite de 23 de Outubro,

em razao do estado desfavoravel do ceo.

Determine! entao pela observagao, que se achava elld

distante de («) do Triangulo Austral— 36° 20'
; de (a) da

Aguia — 250 43'.

A Cauda, cuja luz era de intensidade uniforme em toda

a sua extensao , apresentava a grandeza angular de—4* 30',

no sentido do seu comprimento.

Observatorio do Rio de Janeiro, 5 de Novembro de 1858.

director , A. M. de Mello.

1 APR msb
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CoMMissAO SCIENTIFICA. — Relatorio apresentado ao Instiludo llistoricoe Geo-

graphico Brazileiro pelo Sr. Dr. G. S. de Capanema, na sessao publica

anniversaria de 15 de Dezembro de 1857.

POESiA. — Giquitib^ da serra de Sant'Anna : Braziliana dedicada ao Dr.

Francisco Freire AUemao pelo Sr. Porto-Alegre.

ASTROXOMIA. — Relatorio dos trabalhos executados pela Gonimissao astrono-

mica encarregada pelo Govern© Imperial de observer na cidade de Para-

nagud eclipse total do sol que ahi teve logar no dia 7 de Setembro

de 1858.

COMETA. — Pelo Sr. Dr. A. M. de Mello.

{k estampa da botanica que falla, perlencenlc ao anigo sobre a cstructura e usos de
alguns polios, sera publicaaa no proximo numero.)
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